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 תישארב
 GDN יי

CAPUT IN 

 + אָץֶרֶאַהְו ץֶרָאָה תֶאְו טימָׁשַה תֶא םיָהלֲא אָרְּב תישארב
 םיהלָא חורְו םוקְת ןֶפילע ךָשָחְו וחבו והת הָתְוָה
 3 דה רו יקי םיהלָא רֶמאֹו :םִיָמַה ןנפילע תֶפָחְרמ
 + ןיפ םיהלא לְָּבַו בטל רואָהדתֶא םיקלָא אָ :רוָא
 ה ּךָשָחְלְו םֹוי רֹואָל | םיִקלֶא ארק :ךשחה ןיִבּו רואה

 פ  :דָחֶא םֶע רקָמיַהְנ םֶרֲערַהַת הלל אר
 5 ןיפ .לידבמ יקיו םִיָמַה ותְּב עיקר יִהָי םיהלֶא רֶמא
 ז עימה ןיכ לרבו ליקְרָהיתֶא םיהלֶא שו :םִיָמָל םימ
 A’ TIT aT היה עיקרל לעמ רֵׁשֲא םימה ןיבו עיקרל תחְתמ רֶׁשֲא

 = רקמה ברעיהמ מש עיקרְל םיקלָא אָרְּו :וכ
 פ :ינש םי
 9 ידָהָא םִוָכָמלֲא םָיִמְשַה תחתמ םִיַמַה וכי םיִהלֲא רָמאָ
 י ץרָא הָׁשְבִל | םיִהְלֶא ארקינ :ןְכֵהְנ הָׁשְבַה האָר
 וג רֶמאַו :בוטיִּכ םיקלָא אָדַו םימי ארק םימה הנמל
 יִרָּפ ץע ער] עיַרְְמ בָשע אָשּ ץֶרָאָה אשְרֶת םיִהלֲא
 :ןקחיהוו ץרָאָה"לַע ושוערו רֶׁשֲא וניִמְל יִרֶּפ הֶשָע
 12 =הֶׂשָע ץעְו והנימל ער] עיִרְזמ בשע אָשד ץֶרָאְה אצותו
 גג "יה :םוטדפ םיקְלֶא אָרָיְו והָימְל ֹובעְרז רֶׁשֲא יִרּפ
 פ :ישילש םָי רקְבדיהְוו בע
 44 ןיִב ליִּדְבַהְל םימשה עיִקְרּב תראָמ יֵהְי םיהלָא רֶמאָו
 :םיִנָשְו םיִמָלּו םידעְִמְלו תתאל נָרו הֶלָיְלַה ןיבו םיַ

ART 0sויהו  
 עיבוב דופס ירפסבו קיזב ידה +. 11. = יתבר 'ב +. 1 ]ּ



 סות 1. א תישארב 2

 דיה ץְרָאָה"לַע ריִאָהְל םימשה עיקרְּב תרואמל ּיָהְו וט
 רואְמַהְדתֶא םיִלדנה תְראָמַה נׁשתא םיהלא שעיו :ןכ 6

 תלשממְל ןטקה רִֹאְמַהתֶאְו םויה תֶלׁשִמַמְל לרה
 עיקר םוהלא םָתֹא ןתיו :םיִבְכְּּכַה תֶאְו הלילה וז
 הָלילַבּו םּויּכ לשִמלו ץֶרֶאָהְדילִע /ריאהל םיַמְׁשַה 9

 :בֹוָמְּכ םיהלֶא ארינ ךשחה ןיבו רוִאָה ןיב ליִלְבַהְלו
 פ :יִיִבְר םו רקְברַהו בדעה 9

 ףפועי ףועו היח שפנ ץרש םִימַה וצרשי םיהלֶא רָמאַו
 דתרֶא םיהלַא אָרְבּו :םִָמׁשַה עיקר יִנָּפילַע ץֶראָה-ל 1

 רָשֶא תֶׂשַמרָה ו היחה שפל תא .םילרגה םנינּתַה
 איו והנימל ףנֶכ ףעדלְּכ תַאְו םהיִמְל םימה וצרש

 וברו ּורְפ רָמאַל םיִהְלֶא םָתֹא רָב :בִֹמִּכ םיהְלֶא ג
 ברעהיהיו :ץְרֶאְּב ברי ףועָהְו םיִמיִב םימהדתֶא אְלִמו
 פ :ישימח םי רקְבִהו

 הֶמֵהְּב הָנִמְל הָיַח שפנ ץֶרָאָה אצות םיהלא רֶמאַו 4
 דזְרֶא םיִהְלֶא שעיו :ןְכיוה העמל ץֶרָאהתְוחְו שמָרְו הכ

 ׁשֶמְרהלְּכ תֶאְו העמל המהְּבַהתֶאְו הימל ץֶרֶאַה תי
 זביהלא רָמאֹ במי םיהלָא אָרָיו והנימל הָמְדֲאָה =

 ףועבו םיה תַנדְב ריו ונְתּומְדּכ ונָמלַצְב םֶדֶא השענ
 "לע שמרה ׁשְמְרָה"לְכְבּו ץֶרַָהְלֶכְבו הְמַהְבַבוםִיַמָׁשַה

 םיהלֶא םֶלָצְּב ומְלֵצְב םְדֲאָה"ִתֶא | םוָהְלֶא אביו :ץֶראָה לז
 םיִהלֲא םָתא דרכו :םָתא אָרְּב הָבְקּו רֶכָז ותא אָרְּב
 הׁשְבַכְו ץֵרָאָהדתֶא יִאלִמּוובְרו ָרֶפ םיהלֶא םֶּהָל רָמאֹ
 "לע תֶשְמרַה הֶיַחְלֶכְב םומשה ףועְבּו םָיַה תְֶדּ ודו

 | בְׂשֲע"לָכיתֶא םֶכָל יִּתַחְנ הגה םיהלא רֶמאֹּו :ץֶרָאָה 9
 -רָשֶא ץעָהילֶכתַאְו ץֶרָאָלְכ ינפילע שא ער ערז
 תחילָכְלו :הָלְבָאְל יהי םכל ער] עכו ץעדירפ ב ל
 ץראה קת

 הארחב יי רסח +. 91. ,  לידבהלו אמ +. 6.
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3 GENESIS CAP. 1. בא 

 -רֶׁשֲא ץֶרָאָהזלַע שמור | לָכְלּו םיִמָשַה ףועדלָכלו ץֶרֶאָה
 גג ארנו :ןכיהו לְכָל בָשע קְרײלְּיִתָ הָיַח שְפְנ וב
 םרעדיהינ דֶאְמ בוטדדהנהְו הֶשָע רְׁשֲאלְכיתָא םיהלא
 : :יששה םי רָקֲביֵהָו

 .Car 1. ב

 ג א םויַב םיהלֶא לכו :םֶָאְבְצְ"יִלְּכְו ץֶרֶאָהְו םימָשה לכ
 יעיבשה םויב תכשו הָשָע רׁשֲא ותכאלמ יעיִבשה
 3 םבוידדתא םיהלֶא רָב :הָׂשְע רֶׁשֲא ּתְכאָלְמהלְכְמ
 -רֶׁשֶא ותְכאְלְמִדלְּכִמ תַבָש וב יִּכ ותא שדסינ יבשה
 ₪ :תושעל .םיהלא אַרְּ
 + הָוהְי תושע םויָב םֶאְרַּבהַּכ ץֶרָאְהְו םימשה תודלות הלא
 ה הָיָרִי םרמ הדָשה היִש | לָכְו :םימשו ץרא םיִהלֲא
 הֹוהְי ריטמה אל כ חצי םרט הָרָשַה בשַעלָכ ץֶרָאְב
 6 דֶאְו :הָמְדִאְהְתִא הבעל ןיא םדֶאְו ץֶראָהלַע םיהלַא
 7 רעו :הָמְרֲאָה לי הקשהו ץֶרָאָהְמ הלעי
 ויִפַאַּב פיו הָמְדֲאָהְִמ רַפָע םֶדֶאָהְדתֶא שי הוה

 + םיהלַא הֶוהְי עפ :הֶיַח שפל םֶדָאה יו םייח תמְנ
 9 חַמְצַו :רֶצָי רשא םֶדָאָהיִתֶא םש םשינ םֶדקמ ןְרעְּבְד
 בוטו הֶאְרַמְל דֶמָחְנ ץעלָּכ הָמְרֲאָהְזִמ םיהלָא הוה
 :עֶרְו בוט תַעַדַה ץֵעְו ןֶוה ךותְב םייִחָה ץעו לכאמל
 י זיהו דפי םשמּ ןְגַהקתא תוכשהל ןדעמ אצי רה
 וג תֶא בֵבֹּפַה אּוה ןושיפ דַחֶאָה םש :םישאר העבראל
 9 אוהַה ץֶרָאָה בה :בָהְוַה םשדרשָא | -ליוחה ץֶרֶאדלְּכ

 ו חג ןנשה רְֶנַהיבׁשְו :םַהְה ןְבֶאָ חלְלְבַה ם בט
 ו ישילשה רֶהְנַהְהיְשְו :שּוָּכ ץֶרָא"לְּכ תֶא בָבּופַה אּוה
 תאוה יִעיבְרֶה רָהָנַהְו רושא תַמְדְַק ךְלהָה אוה לקדח
 וט ןדעדדגְב והחניו םָרָאָה"תֶא םיהלֶא הֶוהְי חו :תַרּפ
 הדבעל הד נחה סא לירי הו

 אריעז יה צץ. 4, 'ַב



 02 2. 8. ב תישארב 4

 רָמאל םֶרָאָה-לִ םיִהלֲא הוה וצו ּהָרְמׁשְלו ּהָדְבָעְל 6
 אל עֶרְו בוט תעלה ץעמּו :לכאה לָכִא ןגהךע לָפִמ גז
 מאה :תומַּת תֹומ ומ ְלְכָא םיב יִּכ ממ לכאת 5

 רוע ולדהשעא ובל םֶדָאה תיַה בוטדאל ,םיהלָא הוה
 דרשה תיַח"לָּכ הָמְרַאְרְדִמ םיהלא הוהי ל ודב 9

 -אָרְמזהַמ תוארל םְדֶאָה"לָא אבינ םימשה ףלָּב תֶאְו
 :ומש אוה היה שפג םֶדָאה ולא רֶשֶא לכְו ול <
 לכלו םימָשה ףועְלו הְמֵהְּבַה"לְכל תמש םֶדָאָה ארק <
 הי לפיו .ודנְנָּכ רוע אצמיאל םלָאלו הדשח תִיַח גג

 ויִמעְלַצִמ תא חק ןשי םֶדֶאָה-לִע הָמּדְרַת ו םיָהלֲא
 -רֶׁשֲא עֶלֵעַהדתֶא | םיהלֶא הָוהְי ןְביו :הֶנָּתַהַּת רֶׂשְּב רֶנְסַו 9
 םֶדֲאָה למאיו :םֶדָאָה-לֲא קֶאביו השאל םֶדֶאָהְרִמ חקל 5

 השא ארק תאול יִרָשְּכִמ רָשְבּו ימצעמ םצע םעפה הא
 -תֶאְ באת שאב ןכילע :תאֹזהָחָקְל ׁשיִאָמ יִּכ 4
 םֶהֵנׁש הו :דָחֶא רֶשְבְל יהו ותשאְּב קב פא ה

 :וששבת אלו וִתְׁשִאְו םֶדֶאָה םימּורֲע
Car. UI. 2 5 

 רוה הֶׂשָע רֶׁשֲא הָרָשה תיח לכִמ םּורָע הָיָה שָחְוהְו א
 ולכאת אל םיהלֶא רַמָאּכ ףא הָׁשֲאָהזלֶא רָמאַו םיִהְלֶא

 ןְגַהדץע ירפמ שָחְנהְלֶא הָשאָה רַמאַתַו .:ןגד ץע לָּפִמ 2
 אל .םוהלא רמָא ןגה-דותְּב רשא ?עָה ירפמו .:לכאנ 3
 שחנה רמאמ .:ןותמת-ךפ וב ּועְגִת אָלְו ממ ולכאה 4
 זבוב יִכ םיִהֹלֲא עֶר יכ :ןּותְמִּת תומדאל הָשֶאהְ"לא ה

 בוט יעדי םיהלאכ םֶתיִיִהְ םקיניע וחקפנו ונממ םֶכְלָבַא
 אוה"הואת יִכְו לבֲאמל ץֶנֶה בוט יכ השאה אָרִּתַו :עֶרְו 5

 תת לכאתו וירפמ קת ליכָשַהְל ץַעָה דַמְחְו םינעל
 יכ ועדיו םהינש יגיע הֶנֶחְְּפִתַו :לכאמ ּהָמַע השיאלדמ ד
 םמריצ "קארה

 זי \ סאב חחפ ץ. 6. .'ג וחא שגד .v.25 עולמו צמק ץ. 2%.'ב



5 GENESIS CAP. 3. ג | 
mmm,ו  

 :זרֶרֹנְח םֶהָל ושֲעַו הָנֲאָת הֶלָע ורפתו םד םמְריִ

 ים חורל ןנב ךלהתמ םיהלא הָוהְ לוק-תֶא ועמשמ =
 ןגה ץע דת \ םיהלֶא הָוהְי ינפמ ותשאו םֶדֲאָה אֹבֲחְתַמ =

 ל Pct :הָכַיא ול רמאיו םֵדֲאָה-לָא םיהלֶא הוה אָרְקִו
 :תְבְחאְו יִכָנָא םֶריעְיִּכ אָהיאַו ןגב יתָעַמְש ךלקהתא
 וג ףיתיוצ רֶׁשֲא ץעֶהְדִמַה הָּתָא םֶריע ב ףל דיגה יִמ מא"
 ₪ רׁשֲא הָשאָה םֶרָאָה רָמאֹּ :תְלַכֲא ונָמִמדלְכִא יִתְלְבְל
 8 הָוהְי רמאיו :לכאו ץֶעֶהְדִמ יל-הָנְת אוה יִדַמִע הָּתַתְ
 שחנה הָׁשֲאָה רָמאֹתַו תיִשָע תאז"המ הְׁשאָל םיִהלֲא

 ו תישָע יּכ ׁשְחנַהילָאוםיִלֲא החי מאו :לכאו ינָאישה
 -לע הרשה תה לכמו הַמֵהְבַהזלְכִמ הָּתַא רּוְרֶא תאו

 וט תרישֶא | הָביִאְו יח יִמוילָּכ לכאת רַפְעְו ךלח נח
 שאר פוש אוה הערז ןיכו דערז ןיבו השאה ןיבו ניב
 16 הָּבְרַא הָּכְרַה רמָא הָשאָהְלֶא ם :בֶקָע ונָפּושְּת הּתַאְו
 חוש ךׁשיאלָאו םנָב יִדְלֶּת בַצַעְּב ךנרהו ךנובצע
 וז לכל ָעַמָש יכ רמָא םדָאלּו כ :ךֶּב"לׁשִמַי אה
 ללכאת אל רמאל ליתיוצ רֶׁשֲא ץִֶהְדִמ לכאתו ףתשא
 ימי לפ הָנלכאת ןיבְצעְב רובע הָמָדֲאָה הָרורֲא ונממ
 8 :הָדָׂשַה בשעדתא ּתְלַּכְאְו ךל היָמְצַּת רו ץוקו יח
 עפ הַמְדֲאָהלַא לבוש דע םֶקְל לָכאְת .ליפא תעוב
 :בּושָת רַפְע--לַאו הָתַא רֶפְעיִכ :תְחְקְל הנממ יכ
 כ לכ םָא הָקְָה אוק יִכ הוח ותשא םש םֶרֶאָה אָרק
 גג רוָע תנְתְכ וֶּתְשאְלּו םֶדֶאְל םיהלֶא הָוהְי שעמ יח
 9. יער ₪ :םָשָּבְליו

 22 תעדל ונממ דַחַאָּכ הָיָה םֶדֶאָה ןַה םיהלָא הָוהְי ו רמו
 זכייקה ץעמ סג הקלו ודי חלשיִפ | הֶתַעו עָרְו ביט
 93 לבעל ןדעְדנמ םיהלֶא הָוהְי והחלשו ;םֶלעל יח לבא
 24 ןפשיו םָדָאָהתֶא ׁשֵרָנְו :םשמ חקל רֶׁשֲא הֹמְדֲאָהתֶא

 תרופה



 042. 8. 4 דנתישארב 6

 הֶבָּפַההְמַה ברחה טהל תֵאְו םיִבְרכַה"תֶא ןעְדנְל םֶדמ
 : :םִיחהְע ךְרהתֶא רָמְשל
 6. ד -

 רַמאּתַו ןיקדתא דלתו רַהּתו תשא הָוח"תֶא עדי םֶדֶאָהְו א
 לְבָהתֶא ויחֶאדתֶא תֶדָלְל ףִסַתו :הָיהידתֶא שיא ית ל
 [קמ יהי :הָמָדֲא דבע היה ןיקו ןאצ הער טְבֶב-וה 5
 איבה לבה :הוהיל הָחְנִמ הָמְדֲאָ ירפמ ןיק אביו םיִמָי 4

 לָכָהְ"לֶא הָוהי עשיו ןהבלחמו ונאצ תֹורכְּבִמ אּוהדםנ
 ןילל רַחָו הָעָׁש אל ֹותֲחנַמ"לֲאְו ןיקדלאְו :ֹותָחנִמ"לֲאְו ה
 ל הָרֶח הָמְ ולא הָוהְי רֶמאֹּו :ֹונָפ ולו דאמ <
 אל םַאְו תַאְׂש ביטיתדיסא אולד :ִּנְפ ולְּפְנ הָמָלְו ז

 -לָׁשְמַּת התא ותְקּושִת ךיִלַאְו ץכר תאָטח חַתָפְל ביִטיִת
 םקיו הָדׂשַּב םֶתְֹהְּב יהיו ויחֶא לָבָהלֲא ןי ןיק רָמאֹּו :וּב 8
 יא יקל | הָוהָי רָמא - :ּוהגְרהְו ויֵחָא לֶבָהלֶ ןיק 9
 רמו זיִכְנִא יִחֶא רמשה יתְעְדְי אל רֶמאֹו ד ּףיִחֶא לָבָה י
 התו :הָמְדֶאָתְדִמ ילא םיקעצ ףיחָא יד לוק תישָע הָמ ו

 -תֶא תַחְקְל היפתֶא הָתְצְּפ רשא הְמְדֲאָהְדמ הָּתִא רּורָא
 החפדתת וףסת"אל הָמָדָאָהְדתֶא דבעת יכ :ףדימ ךחַאימד 9
 נע לדג הְוהָי"לֶא ןוק רֶמאָו ְץרָאָב היהת דנו ע דל 13
 רֵתָסֲאּדינפמּוהָמְרַאה ינפלעמםויהיתא תג :אושְנִמ 4
 הָוהְיול מאו :יִנגְרהְייִאְצמ"לכ הָיָה ןץֶרָאְּב ךְנָועֶג יִתיִיַהְו וט

 יתלבל תואי ןילל הָוהְי םשיוסקיסיתעְבשןיק גְרה"לָּכ וכל
 -ץֶרֶאְּב בשיו הוה ינפלמ ןיק צו :ואְצמלָּכ ותאתוְּכַה ג
 -תֶא דלתו רה וּתָשאתֶא ןוק עדו :ןדעדתמדק דֶט וז

 ונח נב םָשָּכ ריִעָה םש ארק ריע הָנְב יהיו דוח
 לאייחְמו לאָיוחְמדתַא ךלי דריעְו דריעדתַא ךונֲחל לו ו

 מל ולדחקיו :ךְמְל"תֶא רֵלְי לֵאְׁשּותְמולֲאְשּותְמיתָאדלִ
 יתש

ua. ₪ 

 אקסס אלכ ז. < הסונז.4 עתלמזגר
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 כ הָרָע רֶלּתַו :הֶלצ תינשה םֵׁשְו הָרָע תַחַאָה םש םישניתש
 גג אה לְבּיויַחָאםִׁשו:הָנְכְמּולֲהא בשייבא הָיָהאּוהלבידתַא
 22 -תֶא דלי | אוהיםנ הלצ; :בָנּעְו רו שפת" יִבֲא הָיָה
 . זק כלבת תוחאו לזרבו תֶׁשֲחנ שֶרֹחלְּכ שפל זק לבת
 9 יִשָנ ילוק ןעֶמְׁש הֶלַצְו הָדָע ויִשְנְל ךמל רמאה :הַמענ
 דל יעצפל יִּתְנַרָה שיא יּכ יִתָרְמֲא זרנוָאה דמל
 24 :הָעְבְׁשְו םיִעְבְׁש מלו יק"סקי םיִתְעְבְ יִּכ :יִתְרְּבַהל
 הכ ומשדתֶא אָרְקתַו ןכ 5 ותשאחתא דוע םֶדֶא עדו
 גרה יּכ לָבֶה תַהַּת רחא עַרָו םיהלא יל-תש יִּכ תש
 ג זא שונא ומשדתא ארק ןפ"דלי אוהדבנ תשלו :ןק
 ס :הָיהְי םשְּב ארקל לחוה

 ₪ ו

 א רּומְדְּב םֶדֶא םיהלָא אָרְּב םויִב םֶדֶא תָדְלִּת רֶפִפ ה
 ג תא ךְרְבְיו םָאָרְב הָבְקְ רֶכְו ותא הָשָע םיִקְלֶא
 3 םישלש םֶדא יהו :םָאְרְּבַה םִיְּב םֶלֶא םמשדתא אָרְקו
 :תש ומָשדתֶא אָרְקיו ומלצכ ֹותּומְדּב רֶלּו הָנָש תֶאָמּו
 4 הָנָׁש תאמ הָנֹמְׁש תשדתֶא ודילוה י ירחא םֶדאדימי ויה
 ה עָשִּת יח"רָשַא םֵדָא ימידלכ ויהיו :תֹנְבּו םִנָּב דל

 : ׁשֶמֲח תקחו ם  :תמ הש םישלָשו הָנְ תואמ
 ז ורילוה יִרָחֶא תשיחְו :שֹנָא-תֶא דל הָנָש תֶאְמו םנְׁש
 םנְּב דלויו הָנָש תואמ ָךנֹמׁשּו םינש עבש שנָאדרֶא
 8 תואמ עשְתּו הגש הָרָשָע םיִּתְש תשמי"לָּכ ויהיו :תֹנְבּ
 י :ןעקיתָא דֶלּיו הָנָש םיִעָשִּת שונא יחיו סם :תמיו הָנְׁש
 י הָנָׁש הְָרָשָע שָמח ןֶניִקְהתֶא ודילוה ירָחא שונא יח

 וג דילָּכ ה תב םֶנְּכ דָלְו הָנָש תוֶאמ הגמ
 ול ןניק יחיו ם :תמו הנָׁש תואמ עַשְתּו םיִנָק שָמָח שונָא
 13 ודיִלוה יֵרֲחַא ןְניִק יחי :לַאללהְמ"תא דל הגש םיִעְָבש

AT T 

 התא
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 דֶלויו הָנָש תואמ הָנֹמׁשּו הָנָׁש םיִעָּבְרַא לֵאְלְלַהַמדהָא
 זאַמ עשְתו םינש רשע ןְניִק יִמָדלַּכ וה :תוְנְבּו םנָּכ 4
 הגש םיִששְו םיִנֶש שמִח לאְללהמ יחיו ס :תמָיו הָנָׁש ופ
 דרידתֶא ודילוה ירחא לֶאְלְלַהִמ יחיו :דריחתֶא הלו 16

 :תרונְבּו םִיִנָּב דל הָגָש תיִאמ הנמשו הָנָׁש םישלש
 תואמ המשי הֶאָש םיִעׁשַתְוׁ שמח לֶאְלְלַהִמ ימילָכ ויהיו 7
 תרָאמּ הש םיששְו םיִּתְׁש דְרייִחִו ס :תַמו הש 8
 ףונָחדתֶא ורילוה יִרָחֶא דריה :דונְחדתֶא דל הנש ופ

 דריִמְיַלָּכ לה :תונְב םיִנְּב דל הָנָש תֹוִאמ הָנֹמָׁש כ
 יהוו ס = :תִמַּמ הנש תואמ עשַתו הָנָׁש םיששו םיתש

 ְלַהְתו :חלשותמהתֶא דל הגש םיששו שמח נה כ
 שלש חלׁשותמ"תֶא ידיה יִרָחֶא םיהלֶאָה"תֶא וה

 שָמָח ְךֶנַה יִמָדִלָּכ יִהְו :תנְבו םנְּב דלה הָנש תואְמ 99
 -תֶא ךונַח ךלַהְתַ :הֶנָׁש תוִאמ שלשו הש םיששו
 חַלָשּותְמ יחיו ס :םיִהְלֶא ותא חַקְלכ וניו םיקלָאָה ₪
 יחי מל" רְלְַו הש תאמו הָגָש םינמשו עבש 5

 הָנָׁש םינמֶשּו םִִתְש ךְמְלְתֶא .ודילוה יִרָחא הלשותמ
 ימחלכ להו תנו םיִנָּב דלי הָנָש תֹואַמ עבשו לז

 ם :תמָיו הָנש תואמ עשְתּו הֶנָש םיששו עַשַת .הלשותמ
 :ןּ דֶלְוַו הנש תאמו הָגְש םנמשו םיִּתָש מלוה ₪
 ןובָצְעמו ישעממ ונמחע ה רמאל ַחָנ יִמְשתֶא אָרָק א
 יִרָחֶא מלה :הָוהְי ררא רֶׁשֲ הָמָרָאָהְדִמ ּויֵדָי ל

 תֶאמ שמח הָנָׁש םיִעְׁשִתְו שמָח חנזתָא ודילוה
 עבש ךַמְלימיהלְּכ יהו :תֹנְבּו םִנְּב דל .הָנָש ו
 רחו סם  :תמפ הנש תואמ עַבְׁשּו הָנָש םיִעְבַׁשְו 9

 םֶחתֶא םשדתֶא חנ דל הָנָש תואמ שמָחְרַּב ל

 :תֶפְתֶאְ
 יהיו

 אשלחה םדוק שונה םיעטי אווקה +. 9.
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 א ּודְלָי תֹונְבּו הָמְדֲאָה ינפילע בֶרָל םֶרָאָה לַחַהחיִּכ יהו
 2 הנה תבט יִּכ םֶרָאָה תֹנְּבדתֶא םיהלַאהדינב וארו :םֶהְל
 8 ג דאל הָוהְי רָמאָו :ּורֲחְּב רֶׁשֲא לכמ םישנ םהל וחקיו
 האמ וימי ויהו רָשְב אה םֶנשְּב םֶלעְל םֶדָאָב יחור ןוד
 4 "ירא םנו םֵהָה םימיַב ֶרֶאב זֶה םילפגה הגש םיַהְׂשֲת
 םֵהְל ילו םֶרָאָה תנְּב"לֲא םיהלֶאָה נָב ואבי רֶׁשֲא ןכ
 ריטפכ פ :םשה יִשנַא םלועמ רשא םירבגה הָמַה
 ה רָצילְכְו ץֶרֲאְּב םֶדֶאָה תַעְר הָּפַר יִּכ הָוהְי אד
 6 הושעדיפ הוי םֶחְעְו :םַהילּכ ער קר ובל תַבְׁשֲחַמ
 ז הָחְמָא הָהְי רמו :ובל-לֶא בצעתיו ץֶרָאְב םֶדָאָהתֶא
 "דע םֶדֶאְמ הָמָדֲאָה ינפ לעמ יִתאָרְבירְׁשִא םָדֶאָה-תֶא
 :םֶתיִשָע יִּכ יתְמַחְנ יִכ םִיָמְׁשַה ףוַעְידִעְו שמרי הָמהְּב
 8 :הָוהְי יניעְּב ןח אָצְמ חג

 22 פ פ פ
 9 ּויָתרְדְּב הָיָה םיִמָּת קידצ שיא חֹנ ח) תְדלות הלא
 י -תֶא םיִנָב .השלש הנ דלומ ַתְניְדְלַהְתה םיהלאהד תֶא

 וג זביקלָאָק יגפל ץֶֶאְה תחֶשתו :תפְרתֶאו םח"תֶא םש
 ו הנהו ץדאְקדתא םיקלֶא אָרְו :םֶמִח ץֶרֶאָה אֵלְמַּתַו
 ם  :ץֶרֶאְה"לע וּכְרדתֶא רָשְּבילֶּכ תיחְׁשהיכ הָתֲחְׁשנ
 18 קדָאְלְמיּכ יִנָפְל אָּב רֶשָבְילָּכ ץק חנק םיהלא רמאיו
 44 השָע :ץֶרָאָה-תֲא םתיחשמ :נְנְהְו םהינפמ סמח ץֶרָאָה
 ּהָתא ָּתְרַפָכְו הָבַּתַה"ִתִא השעת םינק רַפג"יצַע תַבִּת ףל
 וט תואמ שלש התא השעת רֶׁשֲא הזו :רֶפְכַּכ ץוחמו תיָבמ
 הָמִא םישלשו הָּבְחְר הָמא םישמָח הכתה ךְרֶא הָמַא
 6 הֶלָעִמְלִמ הָנְלַבִת הָמֲא-לֶאְו התל השעתורהצ :ּהָתְמוק
 זבישלשו םינש .םיתחּת םיִשְּמ הָדְצְּב הָבִתַה חַתָפ
 גז ץראה"לע םימ לובמה"תא איבמ ננה נאו :השעת

 תחשל
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 לָּכ םמָׁשַה תחתמ םייח חור ֹוב"רְׁשֲא רֶשְּבלָּכ תחשל
 -לֶא תאָבּו ךמא יִתיִרְב"תֶא יִתמְקַהְו עוני ץְרָאְבירְׁשֲא 8
 יֵחְה"לָּכִמּו :ְךָהֲא ףינְבדישְנו ְךתׁשִאְו ףיְנְבו הָּתַא הָבָּתַה ו9

 תא תוחהל הָבַּתַה"לָא איִבָּת לָכִמ םֶנׁש רׁׂשְב"לְּבִמ
 הָניִמְל הָמֵהְּבַהְדִמּו הנמל ףועָקְמ הי הָבְקְת רֶכְו כ

 ףילא ּואָבָי לָכִמ םִנׁש והקמל הָמְרֲאָה ׂשַמָר לָלִמ
 ָּתְפסָאְו לַכְאְי רֶׁשֲא לָכֲאַמ"לָּכמ ףלדחס הָּתַאְו :תויחהל 1

 הֶוצ רֶׁשֲא לכּכ ַהָג שו :הָלְכָאל םהְלְו ךל הָיַהְו ךילא
 יש +הֶשָע ןֶּכ םיִהְלֲא ותא

Car. VIL. | ז 

 רִּכ הָבֵּתַה"לֶא ְּתיִב"לְכְו הָּתַא-אְּב חנל הָוהְי רָמאַָ א
 הדַמַהְבַה | למ :הוה ריד נפל קידצ יִתיִאְר ָךְתֶא ל

 ךמו ִתְשִאְו שיא הָעְבַׁש הָעְבש ךלדיחפת הָרוהְטַה
 דמג ּותְשאְו שיא םנׁש אוק הָרהְמ אל רֶׁשֲא הָמַהְּבַה 5

 ,"לע עֶר תחל הָבְק רכז הָעְבַש הָעְבש םִיָמָׁשַה וע
 -לע רימְממ יָא הָּצְבַׁש דע םיִמָיל יִּכ :ץֶרָאָה"לְב יָת 4

 -לָּביתֶא יִתיֵחָמּו הֶלָיְל םיִעְּבְרַאְו םוי םיִעָכְרַא ץֶרָאָה
 לָכְּכ חָנ שעוו :הָמְרֲאָה ינּפ למ יִתיִׂשָע רֶׁשֲא םוקוה ה
 הָיָה לּוָּבְמהְו הש תוָאמ ׁששְרַּב חנו :הֶוהי יִהְְצ"רָׁשֲא 6
 -לֶאֹוָחֶא וְבְשְּתוְתְשאְו וינבו הנ אבו :ץֶרָאָהלַע םימ ד
 ךמּו הָרֹהְּמַה הָמֵהְּבַה-ְןמ וליִּבַמַה יִמ ינפמ הָבָּתַה 8

 ׁשֶמר"רְׁשֲא לכו ףועָהְדִמו הָרֹהְמ הָעיַא רֶׁשֲא הָמֵהְּבַה
 רָכְו הָבַּתַה-לֶא חָעלֶא ּואָּב םינש םינש :הָמְרֲאָה-לַע 5
 םימָיה תעְבשל יהיו :חֶנתֶא םיִקְלֶא הָוצ רֶׁשֲאכ הָבְקְוי

 "ייַחְל הָנָׁש תוָאמרשש תנשב :ץֶרָאָהְדלַע יָה לּובּמַה יִמּו
 הוה םִיַּכ שֶדְחְל םוי רָשָעְדהְעְבְשְּב יִנָשַה ׁשֶדֹחַּב הנ
 ?ּוחַתְפנ םימשה תָּבְרְֲו הָּבַר םוקָת תֹוניְעַמ"לכ ֹעָכְבנ

 יהיו

 ץאמקב א'הה ל. 9.
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 וג :הָלְיְל םיִעְּברַאְו םוי םיִעָּברַא ץרָאָה-לִע םֶשגַה יהו
 15 תֶׁשֲאְו חניִנְּב תֶפיו םחודםשו חֹנ אָּב הָוַה םויַה םֶצָעְּב
 4 הֶיִחַה"לָכְו הָמַה :הָבְתַהְדלֶא םּהִא ויִנְבְישנ תׁשְלְׁשו חג
 -לַע שמרה ׁשמָרָהִלְכ הימל המהבה-הל לֶבְ הנמל
 :ףנְכלכ רופצ"לָכ הימל ףּטֲה-לְכְו והגימל ץֶרֶאְה
 וט =רׁשֲא רֶשְבַהְ"לְּכמ םינש םינש הָבַתַהלֶא לא ואביו
 ג ּואָּב רָשָבְדלְכִמ הָבְקִו רֶכְז םיִאָכַהְו :םַײח חור וב
 כ ? לובמַה י יהו :ודעב הוהְי רגסו םיהלֶא ותא הָוצ רֶׁשֲאַּכ
 "הָבָתַהַתֶא ואשיו םיִמה ּוָּבְרַ ץֶרָאָה-לע םֹוי םיִעְּבְרַא
 8 ץרָאָהלע דאמ יּבְריו םימה ורכגַ :ץֶראָה לעמ | םרָּת
 ו דֶאְמ ראמ ּורבָנ םִיגַהְו :םִיָמַה ינפ"לע הבת ךלתו
 -לָּכ תַחַתְִרשא םיהבגה םיִרְהָה"לְכ ופכיו ץֶראָהְדלַע
 כ יפו םימה ּורְבְג הָלָעִמְלִמ המֲא הָרָשָע שמח :םִיִמְשַה
 גג המהבבו ףועְב ץְרֶאְהְ"לַע שמרה ורָשְּב"לָּכ עוו :םיִרָהַה
 פ לפ :םָדֶאָה לו ץֶרֶאָהְלַע ץרשה ץֶרְׁשַהלְבְב הָיחב
 :ּותָמ הָבְרֲהְּב רֶׁשֲא לֶלִמ ויָפֵאְב םייח חורדתמשנ רֶׁשֲא
  םבְדֶאמ הַמְדֲאָה ינפדלע | רשא | םיקיַהלְכיתֶא חמיו
 ץראהְדמ .וחמיו םימשה ףועדדעו שָמְרְ"דִע הָמְהְּבְדדַע
 % "לע םִיַמַה רבנו והָבּתַּכ ותא רשאו חָשְרא רֵאׁש
 :םוי תֶאְמו םישמָח ץרָאָה

 ₪ .Car. VID ח

 א רֶמֵהְּבַהלְכתאְו הָיַחַה"לְכ תֶאְו חנ-תָא םיִהלֲא רַכְ
 וכשיו ץֶרָאָה-לע ור םוקלא רבעו הבת ותא רֶׁשֲא
 2 אל םימשה תֹבְרֲאַו םוהָּת תניעמ ורכס :םּיָמַה
 3 םוָׁשְו ו ולָה ץראה לעמ םִימַה ּובָשָיַו :םִיָמָׁשַהְדמ םָׁשגַ
 4 זרֶבַּתַה חַנָּתַו :םי תַאְמּו םיֵשמָה הצקמ םִימַה ּוָרְסִחַ
 :טְררֲאיִרָה לעׁשֶדָהְל םו רֶשְעיהעְבשְב יעיִבשַה שֶדָחּ

 םימהו
 הת ימה .v.23 ף
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 יריִׂשֲעְּב יִרישַעֶה שָרֶחַה דע רוסו ְךֶלָה יֵה םַּמַהְוה
 םיעְבְרא ץקמ יהו :םיִרָהָה ישאָר ואְרִנ ׁשֶדֹהַל דַחֶאְּב 6
 -תֶא הלשיו :השע רֶׁשֲא הָבַּתַה לתא הנ הָתפיַו םוי 7

 :ץֶרֶאְה לעמ םִיִמַה תשְבידדע בוש אוצי אצו בֶרעַה
 יִנָּפ לעמ םימה ולק כה תוארל ותאמ הָנוַהדתֶא הלשיו 8
 בשִתַו הלנרדחכל חונמ הָיַה הָאצמאלו :הַמְדֲאָה 9

 די חלו ץֶראָהלְכ נפל םימ יק הבַַּהלֲא לא
 תרֶעְבַׁש דוע לָחו :הָבַּתַהילֶא ולא התא אביו ָהֵחָקו
 אֹבָתַו :הָבּתַה"ְומ הניה תֶא חלש ףסוו םיָרֲחֲא םיִמי ג

 עדו ָהיִפְּב ףָרֶָט תיזזהלע הגהְו ברע תֶעְל הָנֹוַה וָלֵא
 םכיִמָי תַעְבש רוע לחי :ץֶרֶאָה לעמ םִימַה לכו הנ 2
 יהיו :דוע וילא"בוש הפסידאלו הָנֲהתֶא הש םיִרָחֲא 3

 וְבְרָה שדחל רָחֶאְב ןושארְב הָנָש תואמדששו תב
 הגהו ארו הָבִתִה הסְכמ"תֶא חנ רסָיו ץֶראָה לעמ םיִמה
 םּוי םיִרשִעְו הָעְבְשְּב ישה שֶדֹחַבּו :הָמְדֲאָה נפ וָבְרָח 4
 :רמאל חָנְילֶא םיהלִא רבו ם :ץֶרֶאְה הָשְבְי שדחל 5
 :דךתא דיִנְביַשְ דינְבּו ָךְּתְשאו הָּתַא הָבִּתִהְדַמ אָצ ופ
 -לָכְבו הָמַהְבַבּו ףָעְּב רֶׂשְבלְכִמ דתא"רשא היחָהלְּכ וז

 ורפו ץֶרְָב וצרשו ךתא אצוה ץֶרָאהְל שמרה ׁׂשַמָרְה
 :ותא ויְנְבְדיִשְנ ותשאו וינְבּו חנדאציו :ץראהדלע ּובְרְ ו
 ץֶרֶאָהְילַע שמור לכ ףועה"לָכְו שמרה"לָּכ הַָה"לְכ ו

 הוהיל ומ חג ןו :הָבתַהְדמ וא םֶהיִָחְפְשִמְל כ
 לַעו רֹוהָּמַה ףועָה לפמו הךהטה הָמֵהְּבַה | לָכִמ חקו

 הָוהְי רמאי חחינה ַהיִריתֶא הָוהְי חריו :חָּבְזַמַּב תקע ו
 רּובַעּב הְמְרֲאָהִהתֶא הש ללכל ףסא אל ןטלחלָא
 דוע ףסא"אלו וירעמ ער םֶדֶאָה בל רָצָי יפ םָאַה

 ץראה ימידלפ רָע .:יתישע רשאכ וח"לָכדתֶא תוְּכהְל ₪
 ערז רה דרש +

 הכיגגכו ףקמב צ. 18. ירל אציה +. ל.
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 אל הללו םו ףרלו ץיקו םחו רקְו ריצקו עד
 :ּותְבְשי

Car. IX. W 

 א ּובְרו ורפ םֶהָל רֶמאו ונָּב-תֶאְו חָנתֶא םיהלֶא דרב
 תיַחְילָּכ לע היה םכְּפִחְו םָכֲאְרומּו :ץֶרָאָהְתֶא ואלו 2

 הָמְדֲאָה שמרת רֶׁשֲא לְּב םיָמׁשַה ףועלְּכ לעו ץֶרָאַה
 םַכָל יהדאוה רשא שמְרדלָּכ :ּנּתנ םָכְְּב םיה ינְד"לָכבו 3
 רשיד :לָכ7תֶא םֶכְל יִּתַתְנ בשפע קריב הָלְכָאְל היי 1

 ה םֶכיִתְׂשְפַנל םֵכְמדיתֶא או :ולכאת אל ומָד ושְפְְּב
 יָא שיא דומ םדֶאְה דימו ּטׁשְרְרֶא היַח"לְּכ רימ שרדא

 מד םֶרֲאָּב םֶדָאָה םַּד ךפש :םֶדָאָה שָפְנתֶא ׁשְרָרָא 6
 נפ תא ;םֶדָאָהְַתֶא הָׂשָע םיחלא םֶלְצְּב יב ךפשי ;
 -לֶא םיִהְלֶא רָמאַו ס = +הֶבדוברו ץראב וצרש ובר 2
 יִתיִרְּבתֶא םיקמ ננה יא :רמאל יתַא וינְּב"לֶאְו חל 1

 י רשא היַחַה שפנ-לְּכ תֶאְו :םֶכיִרַחֶא םכעְרְז דתֶאְו םֶכתֶא
 יאצי לפמ םֶכְּתַא ץֶרֶאְה תוחדלְכְבו המהְּבּכ ףועְּב םֶכְתא
 ג: זבָכִּתִא יִתיִרְּבדתֶא יתמקהו :ץֶרָאָה תיח לכל הָבִּתַה
 דע היחידאלו לבמה יממ דוע רֵׂשְבילְכ תַרְכיִאְלְ
 ו: תירפה"תוא תא] םיהלֶא רמאָו :ץֶרָאָה תֶחָשל לובמ
 םֶכתֶא רֶׁשֲא היה ׁשפנ"לְּכ ןיבו םכיניבו לניב ןפנ ינָאדרֶשא
 ו תידכ תואל התה ןנעְּב יתתנ יתשקחתֶא :םלוע תלדל

 זדְתֲאָרנ ראה" ןנע יִנְנעְּב הֶיַהְו :ץראצ ןיבו נב 4
 ומ יב םקיניבו ייפ רָשָא יִתירְּבדתַא יִתְרְַו :ןעָּב תשקה
 לובמל םומה דוע היהיחאלו רָשּביְכְּב הוה פנל

 רפול ָהיִתיִאָרו ןעָּב תשקה הָתְיָהְו ;רֶשְּב"לָּכ תחשל 5
 רעֶבלֶכְב היה ׁשפעלַכ ןיבו םיקלֶא ןיב םלוע תיִרְ
 וז תיִרְבַהדתוִא תא חנילֲא םיהלָא רמי :ץֶרָאָהלע רֶׁשֲא
 ישש זץֶרֶאָה-לע רֶׁשֲא רָשְּבילּכ ןיִבּו יִעִּב יתמקָה רׁשֲא

 ויהיו
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 אּוה םֶדְו תַפְָ םחו םש הָבּתַהְדִמ םיִאְצה חייב וו 18
 :ץֶרָאָהלִכ הָצְפְנ הָלֲאמּו חב הָלֲא השלש :ןְְַכ יִבָא 9
 רכש ןינקְךמ ּףשמ םָרָּכ עטו הָמְדֲאָה שיא חג לחי 5

 ויבֶא תַורָע תֶא ןענְכ יבא םֶח אָרֹו :הָלָהֶא ךוְְּב לגו
 הָלְמָשַהְהַתֶא תֶפַו םש הקו :ץיִחַּב וָחָאְנׁשְל דגנ 9

 רָע תא וכו תיגר וכלוו םהינש םכשדלע מישו
 ץקנינ יאָר אל םֵהיִבֲא תורו תינרחא םֶהיֵנְפו םָהיִבֲא 4
 רמאמו :ןטקה נְּב ול הֶׂשֲעירְׁשֲא תא עדה וניִמ הג הכ
 הי ורב רמאיו :ויחָאְל היה םיִדְבַע דב ןעְכ רוָרָא 5
 ןכְׁשו תֶפָיְל םיהלָא פי :ֹומְל דָבֲע ןַנְכ יקיו םש יֵהְלֲא יז

 ליִּבמַה רַחַא חנו :ומל דָבָע ןענכ יקיו םשילָהֶאְב
 שת חֹניימהלְּכ יהו :הָנָש םישמָחְו הָנָׁש תואמ ׁשֶלָׁש 9

 פ :תֶמָיו הָנָש םישמָחְו הָנָׁש תואמ
 .CAPR © ײ

 םִנְּב םָהל ודל פו םח םש ֹחנְב תַדְלֹוִת הָלֲאְוא
 ףשמו לָבְתְו ןונ יֵדְמּו גונמו רמְג תַפָי נב :ליִּבַמַה רח 5

 ן לכו :המרגתו תפירו כׁשַא רָמָ גבו :סָריִתו
 םווגה ַײא ּודְרפְנ האמ :םיִנְדְדְו םיּתְּכ שישרתו הָשיִלֶא ה
 םֶה ןינְבּו :םֶהְינְּב םֶתְְּפָשִמְל ונשְלל שיִא םֶתְְרַאְּב 6
 הָּתְבַסְו הֶליִוחְו אָבְס שוכ ינְבּו :ןעֶכּו טופו םִיָרָצמּו שְּכ ז
 "תֶא לי כ :ןֶרְדו אָבְש הָמְעַר ינְבּו אָכְתְבְִו הָמעַרְו 5
 דצירְבג היָהיאַה ץֶרָאְּב רב תֶיהִל לחה אה ד +

 :זדוהו ןנפל דיצ רֹוְבִג רָרֶמנְכ רמָאְי ןפדלע הֶוהְי ןנפל
 ץרָאּב הנלכו ראו ראו לבְּב יתְכלְמִמ תישאר יה י
 "תֶאְו הְנְנְתֶא בו רושא אָצָי אוקה ץֶרָאָקְדִמ :רֶעְנׁש וג
 חַלָכ ןיבו הונג ןיב ןְפְריתֶאְו :חַלָכיתֶאְו ריִע תָכִחְר ג
 םיִמָנַעְ"תֶאְו םידּולדתא דָלָי םיִרְצִמּו :הָלדְגַה ריִעָה אוק 9

 -האו
 לנכס
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 + םיִחְלְמַּכיתָאְו םיְִרְתַפ"-תֶאְו :םיִחָּתְפניתֶאְ םיִבָהְלתֶאְו
 וט ןַֹנכּו ם :םיִרּתפּכיתָא םיִתְׁשלְפ םשמ ואי רֶׁשֲא
 ו יֹמֲאָה"תֶאְ יִמּובְיה7תֶאְו :תַח"תֶאְו ורכב ןדיצחתַא -
 1 "תֶאְו :יניפהדתַאְו יקְרעָהְדתֶאְו יוחַהדתֶאְו :יׁשָנְרגַה תַאְ
 תִחְפָשִמ וצפנ רחאו יִתָמֲחַהיתָאְו יִרְמְצַהתְַו יִדַוראַה
 9 הָוע"דע הְרְרְג הָכֲאְב ןדיצמ יִנענְּכַה לּובְג יהוו ימנה
 כ הָלֶא :עשְל-רע םיבצו הָמְדֲאְו הָרֹמעַו הָמְדְס הָכָאְב
 כ  :םָהיְב םתֹצְרֲאַב םתנשלל םתְחְּפְשמְל םח"ינב
 0 גג לה תַפַי יִחֶא -רֶבְיִנְּבילָּכ יִבָא אוהד דלי םשלו
 ? םרא ינְבו :םֶרֶאו דולו דשכפראו רושא] םֶליִע םֵׁש נב
 0 ו חלָׁש-תֶא דלי דשְכפְרֶאְו :שמָו רַתְְו לוחו ץוע
 הכ נְלַפ דָחֶאַה םש םנָב ינש דל רֶבְעְלו :רָבעזתֶא דלי
 5 =תֶא דלי טק טי ויחא םׁשְוְקַרֲאָה הנלפנ מב יִכ
 גז םֶרֹוהֲה"תֶאְו :חרְידתֶאְו תומְרצְהתֶאו ףלשדתאו דדומְלַא
 ג -תֶאְו לֵאְמיִבֲאתֶאְו לֶבעתֶאְו :הֶלְקִדִתֶאְו לואזתא
 39 יִנָב הָלֲאלְכ בָבויחתַאְו הָליוֲחתֶאְו רֶפואתֶאְו :אָבׁש

 ל :םדקַה רה הָרָפְס הָכֲאְּב אָשממ םֶבָשיִמ יִהָו שקי
 31 :םֶהְֵנְל םָתֹצְרַאְב םֶתְנשְלְל םֶתְחְּפָשִמְל םשיינְב הָלֲא
 ו ּודְרְפִנ הָּלֲאַמּו םָהְנְּב םֶתְדְלִתְל חָניִנְב תָחְפְשִמ הָלֶא
 יענש פ :ליִּבַמֲה רַחַא ץֶרָאָּב םיוגה

 אי .Car. XI אי

 ?אםַעְסְנַּב יהיו :םיִדָהַא םיִרְבְדּו תַחָא הָפְׂש ץֶראָהְדלָכ יה
 3 ּורְמאַּו :םש ובשינ רָעְנש ץְרָאְּב העקב וִאְצִמַו םדקמ
 הפרשל הפרש םינבל הנבלג הָבַה .ּוהָעְרדלֶא 0

 :רָמְהל םהל הָיָה רֶמחַהְו ןבָאל הָנבְלַה םקל יה
 4 םִימָׁשַב ושאר לָדְנִמּו ריע ּונְלְדהְנְבִנ | הָבָה א

 ה הָוהְי דֶרָיו :ץֶרָאָה"לְכ ינפדלע ץפְנְרִפ םש ונק"השעמ
 תארל ה א ו

 קוב ץמק . 3. אי פסנהתפץ.23. | ירק םיובצו ץ. 19. | ץמקב א'הה ס. 17. י
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 :םֶדָאַה נב ונָּב רׁשֲא לָּדנִמַההתֶאְ ריִעָהְדדתֶא תארל
 םלחַה הו םֶּלְבְל תחא הָּפְׂשְו דָחֶא םע ןָה הוה רמו 6

 :תתושעל ומי רֶׁשֲא לָּפ םֵהָמ רצבי-אל הָתְעו תושעל
 שיא ּועָמְש אל לשא םתפש םש הלב הדרג המה ז
 ץֶרֲאָה-לְכ ינפילע םשמ םֶתֶא הוי ץֶפֹו :והער תפש +
 זכשדיפ לָבָּב מש ארק ןפ-לע :ריָה תבל ולח 5

 ניל הֹוהְי םַציִּפְה םשמו ץֶרֲאָה-לְּכ תפש הוה ללְּב

 : ץֶרָאָה"לְּכ
 רׁשְכּפְרַא-תֶא דל הָנׁש תֶאְמִּב םש םש תֶדְלוִּת הֶלִא י
 רֶשְכַּפְרַאדתֶא וךילוהירמא םשדיחיו :לּוְּבִמַה רחאםִיַתְנַש 1
 דׁשְכַּפְרַאְו ס :תֹנָבּו םיִנָּכ דל הָנָש תואמ שמח 2
 רׁשְכְַרַא יח :חלשדתֶא דל הָנָׁש םישלשו שמח יח 8

 הנש תואמ עּבְרַאְו םינש שלש חַלֶשתֶא ודילוה ירחא
 הלו הָנְׁש םישלש יח חלשו ם :תּנְבּו םיִנָּב דֶלויַו 4

 \ רע AT ד

 םינש שלש רָבעתֶא ודילוה ל ירחא הלשדיחו :רָבֲעדתֶא וט
 חח סם ותונְבּו םיִנָּב דל הָנָש תואמ עֶברַאְו 6
 רבעי זנְלַּפדתֶא דלוינ הנש םישלשו עברַא רֶב וז

 הָנָש תואמ עְּבְראְו הָנָׁש םישלש גלּפתֶא ודילוה ירֲחַא
 דל הגש םישלש לפיו כ :תונְבּו םנָב דלי 18
 בנש עשת ּועְרתֲא ודילוה ירחא גלֿפחו :ּועְר"תֶא ו
 קביתש ופר יחנ ס  :תנְבו םיִנָּכ לוו הנש םִיָתאַמּו כ
 ורילוה ירחא ור יחיו :גורשדתֶא דל ךנש םישלשו גו

 :תֹנְבּו םיִגָּב דָלּויַו הָנָׁש םיִתאָמּו םינש עבש גורש-תא

 גוש יו :רוחנתַא דל הגש םישלָש רש יחנ ם
 :תנָבּו םִנְב דל הָנָש םיִתאָמ רָחְנתֶא ידיה יִרֲחָא
 יח :חַרְתִתֶא דל הנ םיִרׂשעְו עשְּת רוח יִחְו סה

 תאמו הָנָש הֶרְשְעְיַעשְּת חַרֶתְדתֶא ורילוה יִרֲחַא רוח
gmpהנש  

 קזמ מק +. ג.
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 5 הָנָש םיִעְבש חרַתְיִחְיו ס = תנָבּו םיִנָּב דֶלּויו הנש
 גז חכה תדלות הלאו :ןר :ןֶרָהדתֶאְו רוחנהתא םֵרְבַאדתֶא דלויו
 דילוה ןרהו ןֶרְהתֶאְו רוחנדתֶא םֶרָבָאדתֶא רילוה חַרֶת
 5 ותְדלימ ץֶראְּב ויִבָא חרת ינפ"לע ןרה תמו :טול"תא
 -תֶשֶא םש םיִשנ םֶהָל רוחנוסרבא הקו :םיִדָשָּכרּאְּב
 הָפְלמיְבא ןר ןְרָה"תּב הָכְלַמ רוחְנתשא םשו ירש םֶרְבַא
 ? חרֶת חלמ :דֶלְו הל ןיִא הרקע ירש יו :הָּבִסי יָא
 "סמ ירש תֶַאְ יב ןְרְַרִּב טּל"תֶא ווב םֶרְבָאתֶא
 הצרא תֶכְלְל םיִלשַּכ רּוָאְמ םֶּמִא ואציו ונכ םרבא תשא
 9 שמח חַרָה-יִמי ויה :םש ובשמ ןרמ"דע ואביו ןענכ
 :ןֶרָחְּב הַרָּת תַמַו הָנַש םִיִתאָמּו םיִנש

AT ד 

 .Car אז. םי

RAs: 5בי  
 א תיּבִמּו ףתדלוממו ףצראמ ךל"ךל םֶרֶבֲאזלֶא הָוהָירְמאַ

 2 ָכְרָבִאְו לוד יונל ףשַעֶאְו :ְדָארַא רשא ץֶרֲאָהזִלא בָא =
 ג ףללקמו דיָכרֶבְמ הָכרְבַאְו :הָכְרְּב הָיִהְו ףמש הָלְדִנאְו
 + רֶׁשֲאַכ םְרְבִא ךליו :הַמְדֶאָה תֶחְּפשמ לכ ב וכְרְבנְוְרָאָא
 פיש שָמָחְְִּב םֶרְבִאְ טול ותא ךלינ הָוהְי ֹוָלֵא רָב
 ה ותשא ירָשתֶא םֶרבא חיו :ןֶרחְמ ֹותאֵצְּב הָנָׁש םיִעְבִשְ
 "תֶאְו ושָכְר רֶׁשֲא שבר לָּתֶאְו ויהָאְּכ טול"תַאְ
 ואבו ןעגְכ הָצְרֲא תֶכָלְל יאֵצו ןְרְחְב ושָעְדרֶשֶא שפה
 6 דע םֶכָׁש םוקמ דע ץֶרֲאְּב םֶרְכֲא רבע :ןעֶנְּכ הֶצְרֶא
 ז םםרְבֲאזלא הָהְי אָרו .ץֶראְּב וא ןנענפהְו המ ולא
 הוהיל במ םֶׁש ב תאוה ץֶרָאָה"תֶאןָּא * לערול רמו
 6 טו לַא"תיִבְל םֶדָכמ הָרְָה םֶשמ קתעמו :וילא הארה
 הוהיל במ םֵׁשְדב םֶדָקִמ יִעָחְו םיִמ לַאזתיּב הָלָחֶא
 9 פ :הְבְננה ַעִסְנו ךוְלֶה םֶרְבִא עפנ :הָוהְי םשְּכ ארק

 יהיו

 53. ;תיטפמ

 קמ ץמק +. 5. בי  הואנ ןמ v.82 אי
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 דָבְכִּכ םָׁש רגל הָמְיַרְצִמ םֶרְבִא דד ץרָאְּב בעְר יִהנ י
 ףמאיו המירְצִמ אֹוָבְל ביִרְקה רֶׁשֲאכ יט :ץֶרְָּב בַעְרה ג

 :תֶא האְרמדתפי הָׁשֲא יִּכ ית אנדהנה ותשא יִרָשלֶא
 נְרָהְו תא תשא .ּורמְאְו םיִרְצמַה לתא ואְרְייִּכ .הָיָהְו ו
 יל-בטיי ןעמל תֶא יתָחא אירמא חי ְךְתאְו יִתא ₪
 הָמיָרְצִמ םֶרְבִא אוְבְּכ יהו ללב יִשְפִנ הָתֲחו ךרובעב א
 וארו +דֶאְמ אוק הָפְָיִּכ הָשאַהְתֶא םיִרְצְמה אדו וט

 הָׁשאָה קת העְרפדלֶא התא ללה הערפ יִרש התא
 רֶקְבּודאצ ליה הָרּובֲעְב בימיה םֶרְבַאְלו :הָעְרפ תיב ו
 | הָוהְי ענו :םיִלמְ תיתַאְו תחפשו םיִדָבְעַו םילמחו וז

 תַשא יִרָש רֶבְד"לַע ותיִבדתֶאְו םיִלדְג םיִעְנ הֶעְרפדתֶא
 יל ישע תאזזהמ מא םַלְבַאְל העֶרַפ אָרְקנ :םֶרְבִ ו
 יִתָהֲא ּתְרַמָא הָמְל :אוָה תשא יִכ יל תדנדיאל הָמְל ו

 :ףלו חק ְךְתְׁשִא הגה הפעְו השאְל יִל התא חּכֶאְו אוה
 -תֶאְ ואת ותא ּוחְלַשיַנ םיִשָנֶא הלרפ ויִלָע וצו כ

 "ּולדרָשָאלּכ
 .Car אח ג גי
 ימע טול ול-רׁשֲא-לְכְו וִתְשאְו אוה םירצממ םֶרבא לעיו :
 ללּוו :בֶהְָב ףֶסְּכּב הָוקמּב דֶאְמ דָבְּכ םֶרְבִאְו הבעה ג

 םכש הָיהְירֶשֶא םוקָמה"דע לֶא"תיפ"דעו םגנמ :ויָכְסמְל
 הפומה םוקמדלֶא :יִטָה ןיבו לאדתיב ןיּב הלחת הֵלָהֶא +
 :הוהְי םֵׁשְּב םֶרְבַא םש אָרְקַּו הָנשאָרְּב םֶש הֶׂשֲעירְׁשֲא <
 :םיִלָהא רְכְבאָצ הָיְה םָרבֲאזתַא ךלהַה טוללזסנו *
 בל םשּוכְר היה וההָי תֶבָשל ץראָה םֶתא אׂשנאָלְו 5
 םֶרָבַאדהְנְקִמ יער ןיב בירדיהו :ודְח תֶבְשְל ּולְכַיאלו 7

 :ץֶרֶאְּב בשי ןָא .יזרפהְ יִנָעְנָכהְ טֹול"הנקִמ יער ןיִב
 ןיבו ךניבו יניב הָביִרְמ יהְת אָנלֲא טול"לָא םֶרְבַא רַמאֹ 5
 ץרָאָה"לכ אָלָה ּנֲחנֲא םיִחַא םיִׁשנֲאיְכ יער בו יער ?

 ךינפל
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 ןיִמְֲהדםַאְו הֶנַמיֵאְו לאמשהדםא יֵלָעִמ אָנ דרפה נפל
  ןְּדְריַה רָּככ"לְּביתֶא אָרַוויָניִעדתֶא טולאָׂשו :הָליִאְמְׂשַא
 הָרֹמְעדתֶאְו םֹדָס"תֶא הָוהְי תתש ו ו נפל הקשמ ּהָקְכ יִ
 וג תֶא טול לירח :רַעָצ הָכֲאְב םירצמ ץֶרָאְּכ הָהיְנְכ
 :ויִחֶא לעמ שיא וררפיו םדקמ טול עפיו ןדריה רָּכַכ"לְּכ
 וג לֵהֲאּװ רָכְּכַה יֵרָעְב בשי טולו ןעֶנְכץֶרֲאְּב בשי םֶרְבַא
 4 הוהיו :דָאמ הוהיל םיִאָטַחְו םיִעְר םדס יִשְנַאְו :םְךְס"דע
 ליעע אָנ אָש ומעמ טיִלְידְרְפה ירחא םָרְבֲא-לֶא רַמָא
 הָמדְקְו הָּבִגְו הנְפַצ םֵׁש הָתַארְׁשַא םֹוקְמַהְרִמ האר
 וט הֶננְתֶא ְּךִל הָאר הָתַארִׁשַא ץֵרָאָהילָכיתֶא יִכ המת
 6 ורָׁשֲא ץֵרָאָה רפעכ ְךעְרותֶא יִתְמׂשְו :םֶלועדדע עַל
 :הָנָמַי ךערז םג ץֶרָאָה רפא תונמל שיא לָכוידםַא
 וז והָנְתֶא ךל יִּכ ּהָּבְחְרַלּו הָּכְרֶאְל ץֶראְּב ּךלַהִהַה םוק
 5 ןרְבָחְּב רשא אָרְמִמ נלֶאְּב ביו אבו םֶרְבַא לֵהֲאַ
 יענו פ  :הָיהיִל ַחֵבמ םָׁשְרְבִ

 חו .Car. XIV "די

 . שנ א רֶמְלִא ךלמ ךוורא רֶענְש-דְלַמ לפרמא מב יה
0 . 

 2 הָמְחָלמ יִׂשָע :םִיג ְךֶלֶמ לָעְדְִו םֶליְִֶלֶמ רֶמעְלְרְרְּ
 למ | בָאְנַש המ ךלמ עׁשְרּב"תֶאְו םֹדכ ךְלִמ עֶרְבתֶא
 3 "ַלָּכ :רעצאיה עַלָּב ְךְלַמּו םייבָצ ּךֶלַמ רָבָאְמְשְו הָמְדִא
 \ םיִתְש :חֵלַמַה םָי אוה םיִדשה קַמע-לַא ירְבָה הלא
 הָנָש הָרְׂשִע-שְלְׁשּו רֶמְלְרְדב--תֶא ידְבְע הֶנָש הרשע
 ה םיִבָלְמַהְו רֶמֹעְלְרָדְכ אָּב הָנָׁש הָרְׂשָע עּבְרֲאבּו :ודרמ
 םיִזּוזַהדתֶאְו םינרק תֶרתָשַעְּב םיִאְפְרְדתֶא ובו ותא רֶׁשֲא
 6 םֶרְרְָּב יִרחַהְדתֶאְו :םיִתַיִרִק הָוְשְּב םיִמיִאָה תֶאְו םֶהְּב
 ז ואבו ּובְׁשַת :רָּבְדמַה-לַע רֶׁשֲא ןֶראָפ ליא דע ריעש
 4 . Ales םֵ יקלְמַעָה הָרְׂש-לְכתֶא וכיו שדק אוה טֶפְשִמ ןיעְ"לֶא

 9 ו יק םיובצ צ. 5 די | ריבתב יז. 18, ע
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 למ םדסיִדְלְמ אצו רמת ןְצצַהְב בשיה ירמָאָהתֶא 5
 רעצדאוה עַלָּב ךְלְמּו םייבָצ ְךְלַמּו המדא ךְלִמּו הרע

 רֶמַעְלְרִדְּכ תֶא :םירשה קִמָעְּב הָמְחְלִמ םֶּמא ּוכְרעַה ל
 ףויראו רֶענש ְךלַמ לֵפְרְמַאְו םייג ךְלָמ לָעְדִתְו םֶליִעדְלַמ

 םיִּדשַה קֶמָעְו :הָשִמְחְהְדתֶא םיִכְלִמ הָעְּברַא דָסֶלֶא ךלמ י
 הָמְׁשולְפי הָרמַעְו םֶרְסְּדִלִמ סו רמח תרֶאְּב תרֲאְ

 הָרְמְעו םֶדָס ׁשְכְר"לְכיתֶא וחקיו :ּוכָג הרה םיִרֶאְּוהְו ו
 יקַאְרִּב ֹׁשְכְרתָאְו טוָלדתֶא וחְקינ :ּוכליו םֶלְכְאילָּכדתְֶו ג
 דו טילפה אביו :םֶדסְב בשי .אּוהְו וכְליו םֶרְבִא 3

 יהֲא ירמָאָה אָרְמִמ נלֵאְּב ןכש אּוחְו יִרְבעָה םֶרָבֲאְל
 םֶרְבַא עמשי :םֶרְבַאדתיִרְב יִלעְּב םָהָו רגע יִחֲאְ לכְׁשֶא 4

 רֶשָע הָנמְׁש ותיב יִָדילְי ויָכיִנִתֶא קר ויִחֶא הָּבְשִנ יִּ
 אה הָליִל | םֶהיֵלֲע קַלִחִג :ןדדדע ףְדְרַו תואמ שָלשּו וט

 :קְׂשָמַרְל לאמשמ רשא הָביִחדַע םפְדְרִַו סו ויָדְבַעַ
 ביִשָה ֹוׁשְכְרְו יא טולדתא םִנְו שָכְרַהלָּכ תֶא בש ופ

 לתארקל םדָסיְִלִמ אֵצַו :םָעָהתֶאְו םיִשֶנְהדתֶא םִ וז
 רֶׁשֲא םיִכְלְמַה"תֶאְו רָמעָלְרְדְּכְדתֶא תוכהְמ ובוש יִרְחֶא

 ףלמ קדצייכְלמו :ףלמה קמע אה חוש קַמַעְדלֶא ותא 8
 והָכְרְבִ ןילָע לֶאְל ןהכ אקו ןייְו םֶחְל איָצוה םֶלָש 9
 ורבו :ץראְו םימש הנק ןייִלָע לאל םרבא ורְּב מאיו כ
 :לָכמ רשעמ יִלְרֶתַ ךדיב רצ ןנמזרשא ןוילע לא 6
 ליה שָכרַהְו שפה ִלְדִהםֶרְבַאילֶא םֶדְסיְִלְמ מאו 2
 לָא הָוהִי-לֶא יֵדָי יתמרַה םֶדס ךלִמדלַא םֶרְבֲא מאו 9
 "ִאְו לֵעניְּדורְׂש דַעְו טוחמדםא +:ץֶרֶאְו םימָש הנק ןויָלָע 9

 :םֶרָבִאְתֶא יתְרשעה יִנָא רמאת אלו ךְלְררֶשא"לָּכִמ חַקִא
 וכְלָה רֶׁשֲא םיִׁשנֲאָה קָלִחְו םיִרָעְנַה ָלְכֲא רֶׁשֲא קר יִדָעְלִּב א

 ם | :םֶקְלַח ּוחָקִי םה אֵרְמַמּו לֵבְׁשֶא רגע יִּתַא
ET: Ma OE RKרחא  

 ק םיובצ +. 6.
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 א הֶוָחַמַּכ םְרבַא-לָא הָוהְידרַבְד הָיָה הָּלֵאֲה םיִרָבְּדַה ורָהַא
 הברה 'ףרכש דל ןנמ יכנָא םֶרְבַא אריתילא רמאל
 2 יכנאְו ילדךתתדהמ הוה הַא םרבא רֶָמאַמ :דאמ
 3 רָמאיַו :רֶזעילֶא קָשְמד אה יִתיִּכ קָשָמְדְּבּו יִרירע ליה
 :יתא שרי יָתיִּבְדְב הֶגהְו ערָז הּתַתנ אָל יל וה םֶרָבֲא
 + רֶׁשֲא םאיּכ הָ שי אל רמאל ּויִלַא הָיהְידרַבְד הנה
 ה רָמאו הָצוחַה ותא אונ :ּףַׁשְרַי אוה ףיעממ אצי
 רפסל לכותדסא םיִבְכוִּבַה רפסו הָמימְׁשַה אניטה
 5 ָהָבְׁשֲחו הוהיב ןמָאְהְו :דערז היְהְי הב ול רֶמאַו םתא
 פירואמ ףיתאצוה רֶׁשֲא הוי ינֲא וילא רֶמאו :הָהָדְצ ול
 8 רמאיו :הֶּתְשרְל תאוה ץֶרָאָהזתֶא דל תַתָל םיִדְׂשַ
 9 הָחְק ויָלֲא רֶמאו :הָנְׁשְריִא יִּכ עדא הַמַּב הֹוהְי יִנדֶא
 :לונְ רתְו שלשמ ליאו תשְלשמ זעו תשלשמ הָרָע יל
 י ורתכ"שיא ןתיו תב םתֹא רַתבו הָלְאילָּכדתֶא לח
 וג לע טעה רָרו :רָתְב אָל רֶפצַתֶאְו הער תארקל
 ₪ הַמּדְרַתְו אובל שמשה יהו :םֶרְבַא םתא ביו םיִרְּפַה
 :ילֲע תַלְפִ הָלֹדְג הָכְשַח הָמיִא הָגהְו םֶרְבַאדלע הל
 ג אל ץֶרָאְב לערז הָיִהְי ךניכ עדת עדו םֶרָבֲאְל רמי
 4 דתֶא םנְו :הָנָש תואמ עברַא םֶתא נעו םּוְדְבְִו בדר

 :ליִדְנשכרב אי ןכ"ירחאו יָא ןד ודב רשא יונה
 וט :הבוט הָביִשְּב רָבָּכִּת םוְלָשְּב ךיִתֹבֲא-לֶא אובָּת הָּתַאְ
 6 "דע יִדֹמֲאָה ןוע םֶלֶשדאְל יִּכ הָנַה ּובּושָי יעיבר רוד
 17 ׁשְ רֵנַת הָנַהְו הָיָה הטלעו הֶאָּב שָמְשַח יֵהְי : הנה
 8 אּוהַה םויִב :הָלֶאַה םירֶזגה ןיּב רבָע רֶׁשֲא שא דיִפלו
 -תֶא יתהנ לערזל רמאל תב םֶרְבַא-תֶא הוה תֶרְ
 :תֶרּפ"רַהְנ לְדָנַה רָהָנַהיהִע םירצמ רֶהְנִמ תאוה ץֶרֶאָה
 9 -תֶאְו יִּתַחַה-תֶאְו +:ינמדקה תאו יזנקההתַאְ ינוקהדתא

 יזרפה



 042. 15. 16. וט וט ךל ךל תישארב 22

 -תֶאְו גֲענְבַה-תֶאְו יִרֹמָאָה"תֶאְו :םיִאָפָרָהתָאְו יזרפה גו
 ם = :יִּובְוַה"תֶאו יׁשְְַ

Car. XVI. זמ 
 2 זמ

 ץירצמ הָחְפש הָלְו ול הָדָלָי אל םרבא תשֶא ירשו א
 ָרָצִע אָניהנה םֶרְבֲא-לָא יִרָש רַמאֹתַו :רֶנֶה ּהָמׁשּו 2

 הממ הָנְבִא יקא יִתְחְפְשדִלֶא אָקאּב תֶדָלַמ הָוהְ
 םָרְכַאתְׁשִא יִרָש חכו :יִרָׂש לוקְל םֶרְבַא עַמְׁשּ

 תָבָׁשְל םיִָש רֶׂשָע ץקמ ּהָתָהְפַׁש תיִרָצמַה רֶגָהתֶא
 :השאל ול הָשיִא םֶרְבַאְל תא ןפתו ןעגכ ץֶרֲאְּב םֶרְבַא

 ָּתְרבִג לקו הָתְרָה יִּכ ארו רהתו .ךָנה"לֶא אב 4
 ִּתָתְנ יָא ךיִלָע יִקָמַה םֶרְבאלֶא יִרָש רָמאתו :ָהיָנֵעְּב ה

 טפשו הניֵעְּב לקו הָתְרַה יִּכ ארתו קיח יִתָהְפְׁש
 ךתֶקפש הגה יִלָשדלֶא םֶרְבַא רֶמאֹו :ףיניכו ייפ הוה
 :ָהינְפמ חַרְבּפַ ירש הנעת ְךיניעְב בוטה ּהָלִׂשָע די
 ןועָדלע רבב םִיַמַה ןיעילע הוה ךַאְלִמ הֶאְצִמיַו ד
 הָנָאְו תאָב הָומִיִא יִרָש תחפש רֶנֶה רמאיו :רוש ּךָרָדְּב <
 רֶמאָ :תַהָרּב יכנָא יִּתְרְכְג ירש ינפמ רָמאתַו יכלח ל

 :ָהיֶרָי תחת יִנעְתהְו ךָתְרְבְנלֶא יבוש הֶוהְי ךאְלמ ּהָל
 אָלְו ךְעְרתֶא הָּבְרַא הָּבְרַה הָוהְי ךֶאְלמ ּהָל רַמאַנ י
 תְדליו הָרָה דנה הֶוחְי ךאְלמ הָל רֶמאָו :בֶרִמ רָפְס וג

 :ְְינְעלֶא הָוהְו עָמָשייִּכ לאְמְׁשי ומָש תאָרְקְו ןפ
 לכ ןנפילעו יב לכ דיו לכב ידָי םֶרֶא ארפ הי הו ו
 לא הָתֶא הילא רבה הוהיםש אָרְקִתַ ןשי זָחָא ₪

 אָרְק ןּכילַע יאר ירחא יתיִאְר םֶלַה םַד המ יִּכיִאָר
 רֶלּתַו דרב ןיכו שדקְךיב הנה יאר יחל דֶאְּב ראְּבַל וט

 רח הָדָכירְׁשִא ְב-םָׁש םֶרְבִא ארקינ ןּב םֶרְבַאְק ךנֶ
 לאעמשי

 שסנהתפ שט. 8. אוחב יי לע דוקג צ.5 וש
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 =תָדָלְכ םִנָׁש ששו הָנָׁש םִנֹמְׁשְַּב םֶלְבַאְו :לאעֶמְש 16

 ס | :םֶרְבַאְל לאעֶמְׁשי-תֶא רֶגַה
TNןי 0 1 -  

 א הוהְי אָרְנ םִנָׁש עשת] הָנְש םיִעָשתְדּב םרְבִא יֵה
 היה ינֶפל ףךלהתה ילש לַאינַא ולא מאג םרְבַאדלא
 2 רֵאָמּב ְךְתִא הָּכְרְַו עבו יניב יִתיִרְב הָנִּתִאְו :םִיִמְת
 3 :רֹמאל םיָהלֲא יִּתִא רדיו יונֲפ"לַע םֶרָבֲא לפיו :דֶאְמ
 4 ארקיזאלו :םיג ןמה באל ָתיִהְו ךִתא יִתיִרְב הוה יא
 ןימהדבא יִּכ םֶהְרְבִא ףמש יהו םֶרְבַ ךְמשתא דע
 6 םִוגְל ד יָת דאָמ דֶאְמְב תא יִתְרפִהְו יִּתְַנ ם
 נבו :יּפ יִתירְברתֶא יתמקהו :ואצי ממ םיִכְלמ
 דל תֹיָהְל םלש תיִרְבל םָתְֹדְל ףירחא לעדז ןיכי
 6 ירחא לטרולו דל יתת) .:דירחא עוו םיהלאל
 יִתיָהְו םלוע תוחאל ןעגּכ ץֶרֲאזלְכ תא ְּךיֵרְגְמ ץֶרֶא | תא
 ? "תֶא הָּתְַו 2 םיִחְלֶא מאו :םיהלאל םֶהְל
 י יִתיִרְּב תא :םֶתְְדְל ירא ְךְעְר הֶּתַא רמשת יִתיִרְּ
 למה ףירחא ךעדז ןיכו םֶכיִנִבּו יניב ּורְמְשִּת רֶׁשֲא
 וג תיִאְל הָיַהְו םֶכְתלְרע רב תַא םַתְלַמִ :רֶכְזלְּכ םֶכְל
 ו רָכְזילָּכ םֶכְל למי םימי ו תֶנמְשְרְבו :םֶכייְבּו ניב תי
 אל רש רֶכנְְּב לפמ* ףְכָּכ"תַנְקִמּו תי דיי םכיִתְרדְל
 95 ךּפְסַכ תנקמו ךתיפ דיִלָי למי | למה :אּוה ךערמ
 44 רשֶא רֶכָנ ו לֶרַעְו :םלוע תיִרְבל םֶכרׂשְבְּב יִתיִרב הָתְֲהו
 הממ אוהה שפנה הָתְרכנְו ותְלְרִע רׂשְּב"תֶא לידא
 וט יֵרָׂש םָהָרְבֲא-לֲא םיִהלֶא רמאַו ס :רֿפַה יִתיִרְבִִתא
 8 יִתְכרְבו ּהָמְׁש הָרָש יִּכיִרְש ּהָמְׁשְ-תֶא אָרְקִתאְל ְךְתְׁשֲא
 םוגְל הָתֲהו ָהיּתְכרְבּו ןכ דל הממ יִּתְתְנ ם ּהָתֹא
 וז קחציו ונָפילע םֶהְרְבִא לפיו :ּיָהִי הָנֵמִמ םיִמע יכְלַמ

mami 4)רמאיו  
 פיסב חחפ ד. 14. "
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 -תַבַה הְָרָשדפִאְו דלי הָנָׁשיהֲאמ ןבְלַה ֹובַלְּב רמו
 ול םיקלָאה"לֶא םֶהְרְבִא רמאו +דלת הגש םיעשת 8
 ְךְהְׁשִא הָרש טבָא םיהלא רמאו :ףינפל היחי לאעמשי 9

 יִתיִרְּבדתֶא יתמקהו קחי ומשדתֶא תאְרְקְו ןפ ל תדלי
 ליתעמש לאעֶמְׁשיְלּו וירא ועְרול בלוט תיִרְבְל וּתִא כ

 דֶאְמְּב ותא יִתיִּבְרהְו ותא יִתיִרְפִהְו ותא יִתְכְרַּב | הנה
 -תֶאְו :לודג יונל ויִתתְנו דילוי םאיִשְנ רשעדםינש דאמ ג

 הוה דעומל הרש דל דלת שא קחְצהתֶא םיקא יִתיִרְּ
 למ םוכלֶא לו ותא רבדל לכו :תרֲחַאָה השב לל
 ידילילְּכ תאו וב לאעֶמְׁשִהתַא םֶהָרְבֲא חליו :םהרבא 5

 םֶהְרְבַא תב יִשְנַאָּב רֶכְ לכ ּפְַּכ תנְכַמלְּכ תֶאְו 'תיב
 רָבְד רֵׁשֲאּכ הוה םיה םַׁעָעְב םֶקְלְרִע רָשְבדִתֶא למר ,
 ולֹמְהְּב הָנָש עת םיִעְשַתְרִּב םֶהָרָבֲאו :םיָהלֲא יִתֲא 8
 ולמהְּב הנש הָרְשַע טלשְב וכ לאעמשיו :ותלרע רשְּב הכ
 קכהרבַא לומנ הוה .םווה םֶצָעְּב :ֹותְלְרַע רשב תא א
 ףָמָמתנְהִמּו תב ריָלי ותיב יֵׁשְנֲא-לָכְו ב לאעָמְׁשְר יז

 :ותא ולמנ רכנךב תֶאמ
 .Car אח. חי

 ירח וי ₪
 לָהֶאָהיחַתְפ בשי אּוהו אָרממ יִנלֶאְּב הָוהְי ֹויָלֵא אָרו א
 םיִבָצְנ םישָנַא השלש הגהו ארי ויניע אשינ :םויה םֶרָּכ +

 :הָצְרֶא וחָתשיו לָהאַה הָתָּפִמ םֶתאָרְקל ץֶרָ אָ ויל
 לעמ רפעת אנ"לא יניב ןח יתאצמ א)דםא יִנֶא רמאיו 3
 תַחּ .ונעָשהְו סכילנר יצֲחַרְו םימדטעמ אָנחַקי :דְבִע 4
 כ ּורבָעִת רחֶא טבל ודעסו םַהל"תפ הָחְאְו :ץֶעָה ה

 רֶׁשֲאְכ הָׂשְעַת ןֶּכ ּורְמאֹ םָכְדְבע-לע םָתְרבַע ןכילַע
 יפָהְמ רָמאֹו הָרְׂש-לֲא הָלָהֶאָה םֶהְרְבַא רהמינ בד 5
 שלש וו וו

 שדק .v.3 חי
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 ז רָקְבַהִלֶאְו תנע ישו ישוק תלפ חמכ םיאָס שָלש =
 רמו רענד"לָא ןתונ ביט ךר רבב הקו םקְרְבַא ץֶר =
 8 הֶשָע רשא רָכְּבַהְְבּו בֶלְחְו הֶאְמַה חפיו :ותא תושעל =

 :ולכאיו ץעה תחת םָהילְל דמעדאוהְו םהיִנְפל ןח
 יּלָהֶאְב הגה רַמאַג תשא הרש היא ללא ירְמאָ
 י הָרְׂשְל ןבדחנהו היח תֶעָּכ לא .בּושֶא בוש רֶמאַ
 וז םָהְרְבִאְו :וירחא אִּהְו לַחֶאְה חַתֶפ תעמש הָרֶשְו ףתשא
 חַרֶא הרטל תויקל לַדָח םיִמָיִּכ םיִאְּב םיִנְקְז הרשו
 ו: יִתְלָב יִרָחַא רֶמאַל הָּבְרְקְּב הָרָש קחְצִתַו :םיׁשָנ

 ו: םקְרְבַא"לֶא הוה רֶמאֹו ::ןק] ינדאָו הָנְדִע יִלדהְתִה | |
 :יתנקז ינאו דלא םְנָמֶא ףפה רמאל הרש הָקְחֶצ הֶז הָמָל
 4 הדיח תַעָּכ לא בּושָא דעומל רֶבָּד הָוהְיִמ אפה
 | יִכ יִּתְקַהְצ אָל רָמאְל | הָרָׂש שחָכִתַו :ןֵכ הָרָׂשְל
 ו םיִׁשנֲאָה םָׁשִמ מקו ְתְקָחִצ יִּכ אֵל | מאו הֶאָר
 :םֶהְלׁשְל םָמע ףלה םֶהָרְבֲאְו םֶדָ ינפ"לַע ּופקָש
 וז :קרשע נֲא רׁשֲא םֶהְרְבִאמ נא הָפַכְמַה רַמָא הוה
 ₪ ייוג לכ ובדוכרְבִנ םיִצָעְו לּדָנ יונל היה יָד םֶהָרְבֲאְ
 ופ ֹותיֵב-תֶאְ נְב-תֶא הָיצָי רֶׁשֲא ןעמְל ויֵתְעַי יִּכ :ץֶרָאָה
 ןעמל טַפְׁשמּו הָהָרִצ תושעל הֶוהְי ךרָד ורמְשו יָדֲחַ
 כ רַמאָו :וָלָע רָּבדִירָשֶא תֶא םָהֶרְבַא-לע הָוהְי אֵבָה
 הרָרְבְכ יִכ םֶתאָטַהְו הָבְהִ"יִּכ הָרֹמֲעְו םֶרְק תָקצְו הוה
 עו | ּושָע יִלֶא הָאָּבַה ּהָתָקְעַצְכַה הֶאְרָאְו אהךרא :דֶאְמ
 ש הָמְדְס וכו םיִׁשְנֲאָה םֶשמ נפו :הֶעָרֲא אָקדםַאְו הָלּכ
 ₪ רמאיו םָהָרְבַא שו :הָוהְי ינפל דמע ּנָדֹע םֶהָרְבַאְ
 3 םקידצ םיִשמָח שי ילוא :עשך"ע קיִּדַצ הָּפְסּת ףאה
 םישמח ןעֶמְל םוקָמל אשתהאלו הפסת ףָאַה ריִעָק ךתְּ
 הכ רָבִּדִּכ | תֶשעמ ל הָלִלְח :הָבְרְקְּב רשא םקידצה
 הוה ל לא עמשששמש-
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 < הָקְלִח עָשַרכ קיִדַצכ הָיִהְו עשרדמע קידצ תיִמָהְל הוה
 | | .קדְוהי מאו :טְפְׁשמ השעי אל ץֶרֲאָהלְּכ טפשה ל 6

 יִתאָשְנְו ריִעָה ְּךֹוָתְּב םקידצ םישמָח םֶרָסְב אָצְמִאדםִא
 אנזהנה רמאיו סהר ןעו :םֶרּובֲעַב טוקְמַה"לְכל ד
 ּורְסֲחַי ילוא :רֶפֶאְו רפָע יכנָאו י)דאדלא רכדל 'תלאוה =

 "לָכְדתֶא השמחּפ תִחְׁשֹתה הֶשִמָח םקידצה םישמח
 :הָשַמָחְו םיִעָּבְרַא םָש אָצְמָאדסִא תיחשַא אל רָמאַו ריִעָה

 םיִעָּכְרִא םָׁש ןוִאְצמ ילוא ראו ולא רבדל דוע היו 2
 רח אלא רמו :םיִעָּבְרַאָה רובע הֲֵׂעֲא אָל מאו ל

 אל רמאו םישלש םש ןִאצַמִי ילוא הָרֹבדֲאו ינדאל
 תְלַאוה אנ"הנה רָמאֹו :םישלש םש אֵצְמָא-סַא הֶׂשעֶא ג

 אָל רָמֲאֹו םיִרְׂשֲע םֶש ןוְִצמִ ילוא יִנדֶאדלֶא רּדְל
 נדאל רח אלא רַמא :םיִרְשִעַה רובע תיחשא יל

 אל רָמאֹו הרשע םָׁש ןוֶאְצַמִי ילוא םַעָּפהְדַא הָרְבַרֲ
 רכדל הָלּכ רשֶאַּכ הָוהְי ךליו :הָרָׂשעָה רּובַעַּב תיחשא 5%

 שיש ימלמל בש םָהְרְבִאְו םֶהָרְבִאלֶא
 .Car. XIX םי ני

 -רעְׁשִּב בשי טיִלְו בֶרָעָב הָמֹדְס םיִכָאלמַה ינש ואב א
 ;קרָצְרֶא םִיַפַא וחתשיו םמאָרְקְל םֶק טולזאְרּו םֶדֶס

 ונילו םֶכְדְבַע תיֵּב-לֲא אנ ורוס ינדֲא איהנה רֶמאַ ל
 ורמאיו םכְּכרְִל םּתְכלַהו םֶתְמּכְשהְו םכילגר ּוצֲחַרְו

 יאו ויקא ורפה דאמ סכר :ןיִלָנ הר יכ אל 3
 םרט :ולכאיו הָפָא תוצמו הָּתְׁשִמ םֶהְל שעיו ותיִּבדלֶא 4

 רענמ תיבהדלע ּוּבְסְנ םדֶס ישְנַא ריִעָה ישנו ּובָּכָשי
 ול ּורָמאָ וללא ואְרקיו :הצקמ םֶעָה"לְּכ ןקז"דעו ה

 וניִלֶא םאיצוה הֶליִלַה ףיִלא יאָּב-רַׁשַא םיִׁשְנֲאָה היא
 רגס תֶלָּדְַו הֶהָתָפַה טול םֶהְלֶא אַציו :םָתֹא העד <

 וירחא וה
 אחלוגסב ץמק +. 4. | השוגד ל ט4. לוח +.2 .טי
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 7 תֹונָביֵּתְׁש יל אהה ּועְרָּת יחא אָנלַא רמאינ :ויִרְחֶא
 "טל ושעו םֶביִלֶא ןֶהְתֶא אנחהָאיצוא שיא ועדודאל רֶׁשֲא
 -לע-יכ רַבְד ושעת-לא לאה םיִשְאל קר םכיניעְב בוט
 ! דָחֶאָה ורמאו הֶאְלַהְדַש ו וךמאיו :יתְרְכ לכ ואב כ
 ׁשיִאְב ורָצְפִיו םהמ דל ערנ הָתַע טופש טפשיו לגְליאָב
 י -תֶא ישנה ּוחְלְשִיַו :תֶלָּדַה רבׁשְל ּושעַו דאמ טולב
 :ּורְנכ תָלְּדהתֶאְו הָתְיָבַה םֶהיִלַא טולזתַא איב םדי
 1 ןֹמָהמ םיִרנַפַּב ופה תִיֿבַר הַתּפירַׁשֲא םיִשְנאָהדתֶאְ
 ג "לֶא םיִׁשָנֲאָה ּורָמאַו :חתפה אָצְמל ואְלִַו לודנזדעו
 רעב ְלרְׁשֲא לכו ד ךיִתֹוְבוְּינְבוָוְהָח הפ ףלחמ דעטול
 45 הוה םוקְמַדתֶא ּונְחנֲא םיתחָשמהיכ :םיקְמַהְדִמ אצוה
 :ּהָתֲחְׁשְל הוה נתלו הוה ונפדתא םֶתְקַעַצ הָלְדניכ
 14 ומּוק רָמאֹר ויתנְב יחקְל | נְהֲח-לָא | רָּבַדו טול אַ
 יָה ריִעָקתֶא הָוהְי תיִהָשְמיִּכ הוה םוקְמַהְדִמ ּואָצ
 ומ םיכָאלמה וציאו הלע רחשה מכ :ונְתָח ייִעְּב קַחצְמכ
 ףִתנְב יִתשתאו ףְתְׁשִאתֶא חה םיק רמאל טיִלְב
 5 וכיזחו | ּהָמְהַמְתִו :ריִעָה עב המת תאַצְמְנַה
 זהלמחב ויָתנְב יתש דִיָבּו ּותְׁשַא-דיְבּו ודָיִּב םיִשְנַאָה
 וז םבָאיִצוהְכ יהו :ריִעְ ץוחמ והחענ ּוהָאצו ויָלָע הוה
 ירח טיִבת-לַא ףשפנילע טלָמה מאיו הָצּוחַה םֶתא
 18 רמו :הָפְסַתְרִפ טַלּמִה הָרָהָה רָככַה-לְבְּב דמַעְקלַאְ
 נפ לינִעְּב ה ךדבע אֵצְמ אנ-הגה :ינדַא אָנְלַא םָהלֶא טול
 ישָפְנתֶא תויחהְל יֵדָמע תישֶע רֶׁשֲא ףדסח לדת
 :יִתמְו הָעְרָהינְכְּבְרּתְַפ הָרָהָה טלמהְל טכוא אָל יכנָא
 כ ֶעְצִמ אוקו הָּמַש םִנָל הָברְק תאָוה ריִעָה אניה
 ! רַמאמ :ישפ) יֵחְתּו אוה רעצמ אְלַה הָמְׁש א; הַטְלָמַא
 " -תֶאיִכּפִה יתְלכל הוה רָבְדל םג ְףינפיִתאָׂשג הנה וילא
 ריעה ואשה. =

 סיסנ חהפץ.19. שדק . 18 | השוגד צצ. 14. הלאה ןיוינס +. 8.
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 ללכוא אל יִכ הָמְש טֶלִמה רהמ רַב רשא רָעָה ₪
 ריעָהיבש אָרְק ןפילע הָמָׁש ףַאבידע רָבִד תושעל
 הָוהְו :הָרְעָצ אָב טיִלְו ץֶרָאָה-לַע אָצְי שמשה :רמוצ ₪

 -ןמ הָוהְי תאמ שאו תיִרְפְנ הָדֹמְע-לִעו םדְס"לע ריִטמה
 תֶאְו רכּכַהילָּכ תֶאְו לאה םיִרְעָהיִתא ךֹפָהו :םימָּׁשַה הכ
 וירחאמ ותַשא טו :הָמָדֲאָה חמַצְו םיִרְעַה יבשידלָב <
 םוקמַהלא רֶקְּפּב םֶהְרְבִא םֶכְׁש :חלמ םיִצְנ יֵהָּתַו לז
 םדְס נְפילִע ףלשינ :הָוהְי ןֶפתֶא םש דמָעירִׁשֶא א

 רטיק הֶלע הנו ארו רככה ץרא י נפל לו הרמעו
 יֵרֲעדתֶא .םיהלא תַחשב יהו :ןְׁשְבּכַה הׂטיקְּכ ץֶרָאָה 9

 ומ טולזתָא חלשיו םהרְבאדתא םיהלא רכזו רכה
 לעו :טל ןֵהְּב בשידרָשַא םיִרְעָה-תֶא ְךפָהְּב הָכפֲהַה ל

 תָבָׁשְל אֵרְי יִּכ ומע ויָתֹנב יתשו רהְּב בשיו רעוצמ טול
 הָריִכְּבַה רֶמאָתַו :ויִתְְב יִּתְשּו אּוה הְרְעְמִּכ בשיו רצוצְב ּ

 וניִלָע אובל 1 ץֶרֲאְּב ןיִא שיאו ןק] ובא הָריעצַהְדלֶא
 הָבָּכְׁשנְו ןיי ּוניִבָאדתֶא המשנ הכל :ץֶרֲאָה-לְכ ְךְרָרְּכ ל
 הלל ןַי ןָהיִבֲאדתֶא ןיקשפנ :עֶרָז ּויָבָאמ הָיחְנו ימַע 5

 הָבְכָשְּב עֶרידאָלְו ָהיִבֲא-תֶא םָּכְׁשִתַ הָריִכְּבַה אָבָתַו אה
 הָריעִ ;הילא הֶריִכְבַה רמאתו תרְחְמִמ יהי :המוקבו 4

 יאבו הל לם-סנ ן ןי ּנָכְׁשנ יִבָאתֶא ׁשמֲא יֵּתְבְכְׁשְוַה
 אהה הָלילּב םנ ןי talus :ערז וניבָאמ הָיַהְנּו ומע יִבָכַש הל

 עדידאלו ומע בפשתו הָריעְצִה םקתו ןיי ןחיִבַאתֶא
 רְלֵתַו :ןהיבָאמ טולדתונב יתש ןירהתו :הָמְקְבּו הָבְכָשְּב 7

 זדע בָאומִבַא אּוְה בָאומ ומש ארקתו כ הָדכְּבַה
 ימעְדְב ומש אָרְק כת ןב הו אודדסנ הֵביִעְצַהְו :םווה 8

 ִס םויהדדע ןומַעְנְב יִכֶא אווה
 צסיו

 ה לע רקנ גש אוהה ןירינס צ 33. הלאה ןיוינס צ. 25. ססכחתפ צ. 1.
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 .Carp. XX כ

 א ןיִבּו שדקךיב בָשיו בנה הָצְרַא םֶהָרְבַא םעמ עפ
 י יִתֲהֲא וִפְשִא הָרָׂשלֶא םֶהְרְבַא רמו :רָרנּב רו רוש
 1 אָבִיו :הָרְׂש-תֶא חו רָרְג ךלמ ךְלֶמיִבֲא חלשיו אה
 תַמ ךוח ול רֶמאֹו הלילַה םֹלֲחַּב ךלֶמיִבָאדלֶא םיִקְלֶא
 + ְלְמיִבַאַו :לֵעָב תַלֲעְּב אּוקְו ףְחְקְלרְשֶא הָׁשֲאָה-לַע
 ה אלָה :גְרֶהִת קידצדמנ יוִגֲה יִנדֶא רמאיו ָהילא ברק אל
 אוָה יִהָא הָרְמָא אוק"דםנדאיִהְו אוה יִתְחֶא ילחרמָא אּוה
 6 םיהלאָה ויִלַא רֶמאַֹו :תאְזיִתיִׂשָע יֵּפכןקנְבויִבְבְליםֶתְּב
 ךָשחאו תאו תשע ףְבְבְלדֶתְב יכ יִתְעדייֵכנֲא םגםלָהָּב
 :ָהיִלַא עגנל ףיתתנדאל ןכדלע ילדוטחמ ָּךְתִא יא"
 ז ףרעב לָקַּפְתו אה איִבְנייִכ שיִאָקתשֶא בשָה הָמְִו
 -רָׁשֲא-לְכְו הָתַא תּומָּת תֹוָמ"יכ עד בישמ ךְניִאדסאְו יח
 8 רדיו ויָדְבעלְכְל ארק רקבפ ְךְלֶמיִבֲא םכְׁשִו דל
 :דֶאְמ םיִשְנֶאָה וָאָריַו םֶהיִנְאּב הָלֲאָה םיִרָבְּרַה"לְכיתֶא
 * -הָמֹ ּונָל ָתיִשָעְהִמ ול רֶמאו םֶהְרְבִאְל ְךֶלְמיִבֲא ארק
 הרָלדְג הֵאָטַח יִּתְכלְממ"לַעְו יִלָע ָתאָבַהיִכ ּךְל יִתאַמָח
 יְּךַלֲמיִבֲא רֶמאֹּו :יָדָמִע ישְע ושָעיאל רֶׁשֲא םישעמ
 וז מאו :הוה רֶבְּדַהדתֶא ָתיׂשָע יּכ תיִאְר המ םֶהְרְבַאלֶא
 קרה םוִקְמב םיהלֶא תאָריְיא קר יִּתְרַמֶא יִּכ םהְרְבִא
 ו אוה יֵבָא-תב יִתחַא הָנְמָא-מנו :יִּתְׁשִא רבד"לע יננְרה
 ו: ועתה רֶׁשֲאַכ יה :הָׁשֲאְל ילדיהפו ימֲא-תַב אל דא
 ישעת רֶׁשֲא ךדדסח הָז הל רַמאָו יִבָא תיּבִמ םיִהלֲא יִתא
 יחֶא ילדירמא הָמָׁש אֹובָנ רָשֶא םֹיקְמֵה-לּכ לֵא יֵדָמִ
 + ןתיַו תחפשו םיִדְבעו רָכְבּו ןאצ ּךֶלַמיִבֲא חקינ :אה
 ומ ְךְלֶמיִבֲא רָמאּו :ֹותְׁשִא הָרָׂש תא ול ביו םֶהְרְבִאְל
 ו: רַמָא הָרָשְלו :בש ּךנִעְב בוטב ךנפל יִצְרא הנה
 הנה 2% דה דשא ee ודור

 שדק .v.13 | יא רסח +. 6



 0 ----ּה'ההה ה הרר... ------- יי

 .CAP 20. 21. אכ כ אריו תישארב 30

 םיניִע תּוקּכ ףלדאוה הנה ךיחֶאְל ףָכָּכ ףֶלֵא יפת הנה
 -לֶא םֶהָרְבֲא ללּפְתִיַו :תַחְכִנְו לכ תֶאְו ְךָהֲא רֶׁשֲא לָכָל וי

 ויָתֹהְמאָווִתְׁשא-תֶאְוַּלַמיִבֲא-תֶא םיָהלֲא אָפְריַםיִהְלֲאָה
 ְךְלַמיִבֲא תבל םֶחָר"לּכ דַעְּב הוי רַצָע רַצְיִכ :ודליו וצ

 ס :םֶהְרְבִא תשא הָרָש רבדילע
 Car. XXL. No אכ

 הרָהׁשְל הָוהְי שעיו רֶמֶא רשאּפ הָרָשתֶא דפ הוה א
 וינקול ןּב םֶהְרְבאְל הָרָׂש דלתו רהתו :רֶבִד רָשֶאְכ

 -תֶא םֶהְרְבַא אָרְקו :םיִקלֶא ותא רָּבּדיִרָשֶא דעומל ג
 לֵטנ :קָהְצִי הָרְש ָל"הְדָלירְׁשִא ולידלטה נפש 4
 ותא הוצ רֶׁשֲאכ םיַמָי תנמְשְְּב וָּב קחְצְידתֶא םֶהָרָבֲא ¢
 קָהְצִי תֶא ול רֶלְּוהְּב הגש תֶאְמְרִּב םֶהְרְבִאְו :םיקלָא ל
 עֶמשהילָּכ םיקלָא יל הֶשָע קחצ הרש ראו נב 5
 הָרָׂש םִנְב הקניה םֶהָרְבַאְל למ ימ רָמאתו :ילדקחצ ד
 םֶרָרְבַא שעוו לטו דליה לדו :וינקול ןב יתדלוהיפ +
 :תֶא הָרְש אָרִתַו :קָחצְידתֶא למה םִיְּב לודְנ הָתְׁשִמ 9
 רַמאּתַו :קָחצמ םֶהְרְבִאְל הָרְלְירָשא תיִרְצִמַה ךָגֶהְּב י

 ךֶּב שריו אֵל יִּכ הָנְבתאְו תאוה הָמָאָה ׁשָרְג םֶהְרְבַאְל
 יגיעפ דֶאְמ רָבֶּרה ערי :קָחְצְיְיִע ןָנֶּבדבִע תאוה הָמָאָה וו
 -לֶא םהְרְבִאְלֶא םיהלֶא רמאיו זנב תדוא לע םֶהָרְבֲא 2

 ףילא רמאת רֶׁשֲא לכ ְְּתֶמֲא-לַעְו רעגה"לע ְךיניֵעְב ֶבָי
 -תֶא םו :עֶרז ףל ארו קֶחְציְב יִּכ הָלְקְּב עמש הָרָׂש 5

 ןםָהְרְבַא םֶכשמ :אוה ךעְר יִּכ ּנָמיִשֲא יונל הָמָאָהְַּב
 "לע םֵׁש רָנְקְלא ןֵתַו םימ תמחו םֶחָלהַקִ רבב
 ראְּב רַבְדמְּב עתּתו ךלתו הָתְלשיו דָליֲה-תֶאְ ּהָמְבְׁש

 תרחָת רָלַהתֶא ְךַלְׁשַּתַו תמחהדמ םִיַמַה וָלְכו :עַבָׁש וט
 יוחטמּכ קחרה רֶגומ ּהָל בשפתו ךלתו :םֶחישה רַחַא ו

 תשק ר
 חנהאב חחפ +. 6.
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 דעמ בשפתו דליה תֹומְּב הָאְרֶאלַא הָרמָא יִּכ תֶׁשָק
 וז לנה לוקיתָא םיהלָא משו :ךבתו ףלקדתֶא אשתו
 ּףָל רמו םימשהמ רֶנְהדלֶא ו םיִהלֲא ךַאלמ ארק
 רַענַה לוָק"לָא םָהלֲא עָמְשיִּכ יאְריִפדלא ֶנַה ךלדהַמ
 8 "תֶא יקְוֲחַהְו רענמדתא יִאְׂש ימּוק :םשדאוה רֶׁשֲאב
 ו ָהינִע-תֶא םיהלָא חקְפמ :ּנָמיִׂשֲא לדג יונ כ דָחָי
 קשקו םימ תַמֲהַה-תֶא אָּלמְתו ְךֶלַּתַו םִיָמ ראְּב אר
 2 רָבָרִמִּב בש לָדו רענהתָא םיקלא יה רעיא
 או הָשַאְמא וקדחקתוןְראָּפ רבָדמְב בשי :תשק הכר יהו
 שש פ :םִיָרְצִמ ץֶרָאמ
 ג -לֶא ֹואָבְצ-רַש לכיפו ְּךֶלֶמיִבֲא רָמאו אוהה תַעְב יהי
 :השע הָּתַא-רׁשַא לְכְב מע םיהלֶא רָמאַל םַקָרְבַא
 2 יניִנלו יל רקשת"םא הָנה םיהלאָב יל הָעְבָשַה הָתַש
 -עְו ידָמע הָשַעת מע יתישְע רֶׁשֲא דָסַחּכ יִדָכְנְל
 24 :ַעָבְשִא יֵכֹנָא םֶהְרְבַא רֶמאֹו :ּהָּב הָּתְרנירְׁשַא ץראה
 דכ רֶׁשֲא םימה רֶאְּב תודא-לע ְּךֶלַמיִבֲאזתֶא םָהָרְבֲא ַחָכֹוהְו

 2 ימ יִּתְעַדְי אל ךֶלַמיִבֲא רמאַו :ָלמיִבֲא ידָבע לז
 יכְנָא םַגְו יל תְדנַהאְל הָהַא-מנְו הוה רָבֶּרההתֶא הָׂשָע
 גז ןתמ רָקְּבּו ןאָצ םֶהָרְבַא חו :םַֹה יִתְלּכ יִתְעַמָׁש אל
 ₪ -תֶא םֶהְרְבַא בצו :תיִרְּב םֶהיִנש ּוָתְרְכַמ ךלַמיִבֲאל
 % םַהְרְבַא"ַלֶא ךְלָמיבָא רֶמאֹו :ןָהְּרַבִל ןאצה תשְבּכ עב
 :הֶנְדִבְל ּתְבַצַה רֶׁשֲא הָּלֵאָר תׂשְבְּכ עַבָׁש הָנַה הָמ
 ל יליהְיְהְת רובעב יֵדְמ חקת תׂשָבָכ עְבָש"תֶא יִּכ מא
 31 םולָמל אָרְק ןכ-לע :תאוה רֶאְבַהתֶא יִּתְרַפְח יִּכ הָדעְל
 2 תיִרְב וָתָרְכַו :םֶהיִנְש ועְּבְשְנ םש יכ עבָש ראָּב אהה
 -לֶא ובשיו ֹואָבְצ-רׂש לכיפו ךְלֶמיִבִא םקינ עבש רֶאְבְּ
 ₪ םשְּב םשדארקיועבש ראָבְּב לשא עטו :םיִתְשַלּפ ץֶרא
 2 פ:םיִכריְִייהשלַפקֶראְּבְַהְרְכאְרְנַויסְלע לאָהה

 יהיו
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 זכָהְרְבִאדתַא הנ םיהלָאהְו הָּלֵאַה םירבדה רחא יהיו א
 -תֶא אָניהְכ מאו :ננַה רמאו םהְרְבַא וילֶא רַמאַ ל

 ץֶרֶאדלא הדל קָחְצְידתא תְבַהָארְׁשֲא ךְיחידתֶא נב
 רמא רֶׁשֲא םיִרָהָה דהא לע הלעל ם םש ּוהלֲעַהְו הירמה

 הפו ורמָחְתא .שבחיו רקבּכ םֶהְרְבִא םֵּכְשו ְדִלֲא 5
 םקיו הלע יצע עקבו כב קחצי תֶאְו ותא ויְרָעְנ ןנשדתא

 ישילשה םִיַב :םיִטלאה יל"רמָאזרַׁשַא שָמַה-לֲא ל 4
 רמו :קחרמ םיקְמִמתֶא אָדו ניִע-תֶא םֶהְרְבַא אשי ה

 רעהו נָא רומָסהדםע הפ םֶכלִבׁש וירעְנ"לֶא םֶהָרְבֲ
 םֶהְרְבַא חק :םֶכיִלֶא הָבוׁשנְו הֶוחְתְשנְו הכידע הכל 5

 ׁשֵאָה"תֶא ודָיְּב חו ב ק קחצידלע םשי הֶלעָה יצעתא
 -ללֶא קחי רָמאֹּנ לח םֵהנׁש וכלי תֵלָכֲאמַהיתַא 7

 הגה רָמאו ונב יה רֶמאֹו יבָא רמאַו ויבָא םֶהָרְבַא
 םיהלֶא םחְרְבַא רֶמאֹו :הלעל השה האו םיצפהו שאה 5
 ואבו וחי םָהיִנָש וכל יב הלעל השה ול"הָאָר

 בֶהְרְבַא םש ןְבו םיהלָאָה ולזרמָא רשא םוקמַהלא
 םָשו וְּב קָחְצְיתֶא דקעיו םִיצעָה-תֶא ךרעיו הַבמַהתַא

 -זרַא םֶהְרְבַא חלש :םיִצעְל לעממ חבְזמַהְדלע ותא י
 וילֶא ארק :נְבתֶא טחשל תַלְכאמַהֶא חק ודי וג

 רַמאַ סהר | םָהְרְבִא ראו םימשהךמ הוה דאלמ
 ול שעת"לאו רעוהדלֶא די hao רַמאַו :יננה ול

 ּתָבשֲה אָלְוהָּתַא םיִהֹלֲא אָרְיִּכ יעלי הת כ הָמיִאִמ
 ארו ויניעְדתֶַא םֶהְרְבַא אשי זינָמַמ ּךדיחְידתַא ךנביתָא 3

 חקו םֶהְרְבַא ךליו וינְרקְּב בָּפַב וֵהֲאָנ רֵהַא ליִאְדהנהְו
 "מש םֶהְרְבִא אֵרְקִנ ְנְּב תחת הלעל והלעמ ליִאְהְתֶא ו

 הָוהָי רֵהְּב םויַה רַמָאָי רֶׁשֲא הֶאְרִי ו הוי אוהה םוקָמה
Us Falls Falkהארי מ  
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 ₪ משהד מ תינש םֶהרְבא א ה אלט ארק :הָאְי

 17 רביב :ְּדיִחיהתֶא ביה תְכַשַת אלו הוה רֶבְדַה
 לכ םימשה יִבְכֹכְּכ ףעְרזתֶא הָּבְרא הָּבְרְְַךְכָרָבֲא
 ו ּוְרָבְתהְו :ויבִיֲא רעש תא לערז שריו םיה תפשדלע רשא
 ופ בש יִלְקְּב תְעַמָׁש רשא בקע ?רֶאְה ייוג לכ ,עֶרוְב
 עבש רַאב-הלֶא ודי ובלו ומקיו וילענדה לא .םָהָרְבַא
 רטפפ פ  זעבָׁש רֵאָבַּב םָהְרְבִא בש
 כ הנה רמאל םי;רכאל דעו הֶלֲאָה םיִרְבּדַה יִרָחֶא יי
 גז ורכְּב ץועדתַא :דִיִחֶא רוחנל םינְּב אוקדסנ הָּכְלִמ הָרל
 2 וזחתֶאְו דשְּכדתֶאְו :םֶרֶא יבא לֶאמְק"תַאְ ויָהֲא זוְּבְדתֶאְ
 5 -תֶא דלי לאותְבו :לֶאותְּב תֶאְ ליאו שדְלפדתֶאו
 :םֶהְרְבִא יִחֶא רוחנל הָּכְלִמ הָדְלְי הלא הנמש הקבר
 24 דתֶאְו חבְטתֶא אוה"םנ דלתו המואר ּהַמְׁשּו ושנליִפו

 :הָבְעַמ-תאְו שחתחתאְו םחנ
Cap. XXIUL. a2 

De: ה 5 al 

 א םֶגָׁש עבָשְו הָנָש םיִרְׂשְֵו הגש האמ הֶרָש יח יח
 ןרְבַח אוק עֶּבָרַא תָיְרַקְּב הָרָׂש תֶמֲּתַו :הָרֶש יח יש 2

 הָתַכְבְלְו הָרְׁשְל דפסל םֶהְרְבַא אבי ןְּכ ץֶרְּ :
 ;רמאל תַחנְב"לֲא רבדו ותמ נפ למ םהְרְבִא םקי

 הָרְבְקַאְוַכִמִע רְבָקדתוחַא יל ות ִכנָא בות 4
 ה ּונָעַמְש :ול רמאל םָהָרְבֲאדתַא תחחינְב ונע :יִנָּפְלִמ יִתַמ
 רבְק וטיבִק רַהבַמְּב ונכותּב הֶתַא | םיַהלֲא איִשְנ ינדא
 רבקמ ךממ הָלְכַיאְל ורְבְקדתֶא ּוָּפִמ שיא ךֶתַמדתַא

 תחדינבל ץֶרָאְהִעְ וחתשינ םֶהְרְבִא םקג :ְמִמ + 7
 6 ִתְמְדתֶא רַּבָכַל םָכָשְפְנְתֶא שי"סא רמאל םּתִא בד

 ינפלמ

 שכ
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 "תֶא ילו :רַהְצְְּב ןוָרְָעְב ידענו ינְמָׁש ינפלִמ
 ףָמְכְּב ּוהָרָש הָצְקִּב רֶׁשֲא ול-רְׁשֲא הֶלְּפְכִמַה תַרֲעְמ

 ְוָתְּב בשי ןורְפְעְ :רביתחַאל םֶכְכיִתְּב יל הָננְתַיאַלְמ י
 תַחיִנְב נא םהרבא-תא יתחה ןורפָע ןעו תַחיִנְּב

 הָרָשַה ינעְמְש ינהַאזאל :רמאל וריע-רעש יִאָּב לָכָל וג
 יִמע-ינְב ןניעל היתפנ דל ְּב-רְׁשֲא הָרְעמַהְו דל יִּתַתְנ

 :ץַרָאָהדסע ינפל םֶהֶרבֲא וחלשיו :דתמ רָב ְךָּכ היִתַתְנ 9
 הָּתַא-סַא ךא רמאל | ץֶרָאקדע יגָאְב הפלא רּבְדִ 3

 -תֶא הָרְּבָקָאְו ינממ חק הָדְׂשַה ףַסַּכ יִתסְנ יִנעמְש ול
ceיִנדַא :וס רמאל םֵהֵרְבֲאתַא ןיְרָפע ןעמ והָּמָׁש יתמ  
 -המ ּךניִבּו יִנִּ הכילה תֶאמ עפרא ץֶרֶא ינעמש

 לכו ןורָפָע-לֶא םֶהְרְבַא עמשיו :רֶבָכ ךְתְמתֶאְו אוק 9
 תחחנב ינְנֶאַּב רָבִּד רֶׁשֲא ףֶככהתֶא ןרפעל | םֶהְרְבִא
 ןורפַע הָרְׂש ו םקיו :רקפל רבע ףַסְּכ לקש תואמ עָּבְרַא +

 -רֶׁשֲא הָרָעִמַהְ הרשה ארממ ינפל רש הלֵפְכִמּכ רׁשֲא
 םֶהְרְבֲאְל:ביִבְס לְבלְבְּב רֶׁשֲאהְדְׂשַּב רׁשֲאְקעֶהלְכְוּב 5
 ןכדירחאו :וריע-רעש יִאָב לַכַּב תַח"ינְב יניעל הָנְקִמְל ג

 הלפכמה הַדְׂש תַרָעְמלֶא וּתְשִא הרְׂשתֶא ָדְרְבִא רבק
 הָדָשַה םקיו +ןעְנַּכ ץֵרֲאְּב ןוְרְבָח אוָה אָרְמִמ נמל כ

 ס: תחי תֶאמרְכְהתזחֶאְל םֶהָרְבַאְלְ וּב"רְׁשֲא הָרְעִמַהְ
 ג .XIV דכ 3

 :לָּכּב םֶהְרְבַאתֶא רב הָוהיו םימיב אָּב ןק] םֶהְרְבִאְו א
 -רׁשֲאלְכְב לשמה ותיב הז יְבע-לֶא םָהְרְבַא רֶמאַר ל
 וקלֶא הָוהיִב ףעישאו :יִכְרי תחת ְךֶדי אני ול 3

 תֹנְבמ ינְבל הׁשֲא חכתדאל רש ץֶרָאָה יהלאו םימשה
 -לֶאְו יִצְרֲ-לָא יִּכ :ֹוְּבְרקְּב בשיי יכנֲא רֶׁשֲא יענה +
 ֹלֲא רמו :קחציל ינבל השא ּףְחקְלו למ יתְדלומ ה

 ץֶרֶאָהְילא ירחא תֶכְלְל הָשאַה הכאת"אל ילוא דָבָעַה
 תאוה
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 ְתאָצְי-רְׁשֲא ץֶרָאָהלֶא ףנב-תַא םיִׁשֲא םֵׁשְהַה תאוה
 6 תֶא ביִשָתְדּפ ל רָמְשה סָחְרְבִא ויִלֶא רָמאַו :םֶשִמ
 ז תיִּבִמ לסל רֶשֶא םימֶשַה הלא ! הָהְי :הּמְׁש נְ
 ל-עבׁשנ רׁשֲאו יל-רבד רשֲאו יתדלומ ץֶראמּו יבָא
 וכָאלמ חלי אוה תאוה ץֶרָאהתֶא ןתֶא דערול רמאל
 < ָׁשֲאָה הבאת אלדםִאְו :םשמ ינבל השא ּקְדְקְלו נפל
 בֵׁשְת אֶל יִנְּבתֶא קר תא יתְעְבַשִמ .תילגו ףירחא תָכָלָל
 ! דָא םֶהְרְבִא ךְרְי תחת ודיחתֶא דֶבָעֶה םֶשָיַו :הָמׁש
 ? םילמג הרשע הבה חכו :הָוה רבְדה-לע ול עֶבְׁש
 "-לֶא ךליו םָכֹ ודב ויִנדַא בּׁשלְכְו דלי וֶנדֲא ילמנמ
 1 רעל ץוהמ םיָלֹמגַה דרב :רחְנ ריעדלַא םִירֲהנ םֶרֶא
 ו !רמאיו :תֹבֲאׂשַה תאצ תעל ברע תַעְל םִיָמַה רַאְב-לֲא
 -השעו םיַה ינפל אָנ"הְרְקַה םֶהָרְבֲא יִנדֶא יהלֶא הָוח
 ו םִימה ןעדלע בע כא הגה :םֶהָרְבֲא יא םע דה
 4 רֶׁשֲא ךָעֶגה הָיָהְו :םִיִמ בָאשל תאְצְי ריִעָה ישְנַא תֹונְבו
 "םנְו הָתָש הָרְמְאְו הָתְׁשָאְו ךדכ אנימה היִלֶא רמא
 עדַא ּהָבּו קחְציל ךדְבטְל תָהכה ּהָתֹא הָהשא יִלַמ
 יש לֵבדְל הל םרט אוהיו :ינדַא-סע דֵכֲח ָתיִׂשְעיִּכ
 תשֶא הָּפְלַמְדִּב לָאותבל הָדְלְי רשִא תאצי הקבר הגה
 66 הַארמ תבט לענהו :המכשדלע הדכו םהרבא יח רוחנ

 הָדַכ אלמה הָיָה דרו הָעְְו אל שיִאְו הָלּותְּב האָמ
 וז דטַעְמ אָנ יִניֵאיִמְנַה רמאו התארֶקל דָבעָה ץרַו .:לַעִת
 ו8 "לַע ּהָּדַּכ דָרּתִורַהִמ בתו יִנדֶא הָתְׁש רָמאתַו :ּךַּדַּכְִמ םימ
 ופ בָאְשֶא ףילמנל םנ רמאתו ותקשהל לָכַתַו :ּוהְקְשַַוהָדָי
 כ ץרתו תקשה"לֶא ּהדּכ רעו רמתו :תתשל ּולְּכיִא דע
 גו שיִאָהְו :ילַמזלְכל באשתו בָאְשל ראְּבַהְדלֶא דוע

 -סא ֹוכְרַּד הי חילצהה תעלל שילָחְמ ּהָל הָאְתׁשִ
 אל רח = דס
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 םזָנ ׁׂשיִאָה חיו תֹוּתְׁשְל םילמָנה ּוָלְּכ רֶׁשֲאַכ יהו :אל 2
 םָהָז הָרְׂשַע היִרְקלַע םידימַצ ינשו לָהׁשִמ עֶכָּב בֶהָ

 -תיְב שה יל אָנ יֵדְגַה תא יִמתַב רמאיו :םֶלָהָׁשִמ ₪
 ב יִכְנָא לֵאּותְּבתַּב ולֵא רֶמאֵהַו :ןילל ונָל םּוקְמ ךיִבֶא

 מנ ןֶבָּת-םִנ ויִלֶא רֶמאֹהַו :רּוחְנְל הָרָלָי רשָא הָּכְלַמ הכ
 חַּתְׁשִו שיִאָה דפי :ןוִלְל םוקמדסנ ונָמִע בָר אופסמ 8

 רֶׁשֲא םֶהָרְבֲא יִנדֶא יהלֶא הָוהְי וְרְּב רָמאו :הוהיל <
 הוי נֲחנְךֶררּב יִכנֲא נָא םִעַמ ֹותְמַאְו ודְסח בֶזעאל <
 םיִרְבְּרּכ ּהַמַא תיבל ךגפו ְךענה ץֶרֶּתו :יִנרֲא יִחֶא תב ₪
 ׁשיִאָ"לֶא ןֵבָל ץרנ ןֵבָל ומשו חֶא הָקְבִרְלּו :הֶלֶאָה 2
 םיִדְמְצַה-תֶאְו םָמֲַה"תֶא תֶאְרִּכ ו יהו :ןֶעָה-לֲא הָצִחַה ל

 רמאל ותחַא המכר יִרְבדדתֶא ועָמְשְכּו ותחא יִדָידלַע
 -לע דמע הֶגהְו שיאָה"לא אבו שיאה ילא רָּבְדְכ

 דֹמְעַה הָמָכ היי ְּוָרְב אוב רמאיו :ןיִפֶהְדלַע םיִלַמְגה ג
 שיאה אבו .:םיִלָמְנל םולמּו תיפה יתינפ יִכְנְאְו ץוחב 32

 םילמנַל אופסמו ןְבָּת ןתיו םיִלַמְנה חָּתפו הָתיַּבַה
 םַשיו :ֹותא רֵׁשֲא םיִׁשָנֲאָה יִלְנְרְו ולנר ץחְרל םיִמו ₪

 רֶמאֵו יֵרָבְד יתְרבִדְ"בא דע לכא אֵל רָמאַו לכַאְל ונפל
 יגדֶאדתֶא ךֶּפ הנה כנא םָקְרְבַא דבַע רמא) :רכד ה

 תחפשו םדָבְעו בו כו רָקְבּ ןאצ ולְדִּתַנ לדני דֶאְמ
 ינדאל ןב נֹדֲא תֶׁשֲא הָרָׂש דלתו :םיִרֹמֲחַו םיִלָמְגו 6

 ינדא ינעפשיו :ול-רׁשֲא-לְכדתֶא ּוֵלְָתַו הנ יִרֲחֲא גז
 יָא רֶׁשֲא יֵנענְכַה תֹונְבִמ יִנְבְל הָׁשֲא חַכַתאְל רָמאל

 יִקְחַפָשִמדַלֶאְו ךלת יִבָאהתיּבדלֶא אָלדסַא :ֹוצְרַאְב בשי ₪
 הָׁשֹאָה ךקתדאל יֵלֲא ןנדָא-לָא רַמאָו :ינבל השא תחקלו יי
 הלְשי נפל יתָכְלַהְתִהְירָשֶא הוה יקא רֶמאַנ :ירחא מ

 יקחפשממ ינְבל הֶשא תְחקלוךפרד חיה דא ובְאְלמ
 תיבמו הי" הו

 ירק םשויו צץ. 33. | ירק הרענה צץ. 8.
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 ִּתְחַפְׁשִמדלֶא אֹובְת יִּכ יִתָלֲאַמ הָכָנַּת וַא :יִבָא תיֵבְמּו
 -לֶא םויה אָבְאְו :יִתְלֲאמ יִקְנ יה ל ני אָלדֲאְו
 אנ-דשי-דסא םלרבֲא :ינדֶא הלא הוה רמאו .ןיעה
 בצנ יכנא הנה ּהילע ךלה כנא רשא יֵכְרַד חיִלַצַמ
 יתרמו םהאשל תאציה הָמלַעַה - הָיִהְו םפה ןיעדדלע
 -םג ילא הָרְמְאְו :דדּכְמ םימטַעִמ אָיִעְקְשַה ָהיֶלֵא
 חיכה"רַשַא הָשאָה אוה כָאׁשִא די למל םגְו ההְׁש הָתַא

- 1 

to 4 

 4 שכ

ww 4 

 המ הנה יֿבל"לֲא רברְל הָלֵכֲא םרט יִנָא נדֲאְְבְל הוה
 באשתו הָנעָה דרו המבטל הדו תאי הת

 Vrs םנו תו שאו ה הקשא hp הש: .רָמאה
 -תכ רַמאֹהַו תַא יִמדתַּב רמאו התא לֶאָשֶאְו :הָתָכְׁשַה
 -לע נה םֵׂשֲאְו הָּפְלִמ ולדהַהְלְי רֶׁשֲא רֹוחָנְְּב לֵאֹותּב
 -ךוהיל הִוֲחּתְׁשִאְו דאו + : הידיהלע םיִדיִמֲעַהְו הַא
 ךררְּ יִנֵהְנַה רשָא םהְרְבִא יִנדַא יהלא הָוהְיתֶא ְךֹרֶבֲא
 םכשידסא התעו זובל ינדא יִחאדתְבִדתֶא תחקל תא
 ודיגה .אלדםִאְו יל דינה ינדַאדתֶא תַמָאְו דָסָה םישע
 טאותבו ןבל ןעו :לאמש-לע וא ןימיילע הָנפָאַו יל
 "וא עֶר ךילא רָבּד לכונ אל רֵבָּדַה אָצָי הָוהיַמ ורמאיו
 דינדאךבל הָׁשֲא יהתו ךלו חק ךנ נפל הכבר-הגה :בומ
 -תֶא םֶהְרְבִא דָבְע עָמָש רֶׁשֲאַכ יהו :הָוהְי רד רׁשֲאַכ
 ףָכָכהיֵלְכ דָבעָה אצויו :הָוהיִל הצרא וחְתשיו םהירבד
 ָהיָחֶאְל ןֵתָנ תנְדנִמ הקברל | ןתיו םיִדְנְבּו .בָהְ ילכו
 וניו ֹומְע-רְׁשַא םיִׁשְנֲאָהְו אּוה ושי לבא 4 המאלו
 מאו היחֶא רָמאַֹו :ינדאל ינֲחְלַש הָמאּו רכב ּומוָק
 רמאיו :דלת רחא רושע וא םימי ּנָתֹא רעגה במ
 ינוחלש יִּכְרּד חילצה הוחיו יתא ורחֶאְתילא םֶהלַא

 הכלאו
 ירוק הועגה צ. 8
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 :ָהיפתֶא הָלֲאְׁשנְו ךענל אָרְקִנ ורמא :ינדאל הָכְלֲאְו פז
 הוה שיאְהיסע יֵכְלֲתַה הלא ורמאיו הקברל ּואְרָקִ 3
 הָתְקנַמיתֶאְו םָתֹהֲא הָכְברדתֶא ָחְלׁש לדכא רמה 59
 ורָמאיו הקְבְרְדתא וכְרְבינ :וישְנַאהתאו םֶדְרְבִא דָבְעְדתֶאְו ס

 רעש תֶא דךערז שָריו הָבְבְר יפְלַאל ייה תא ונח הל
 םיִלָמְגהְ"לע הֶנְבּפְרִתַו הימרענו הקבר םקמנ יאש
 :ךליו הָכְבְרתֶא דבַעְה חקוו שיאה יֵרֲהַא הנכלהו

 : בננה ץראב בשוי אוהו יאר יח רֵאָב אוכמ אָּב קָחְצְיְו ג
 ארו ונע אשיו ברע תנפל הרש חושל קחְצי אצו 3
 -תֶא אָרְּתַו ָהיֵניֵע-תֶא הקבר אשתו :םיִאּב .םיִלמִנ הוה 4
 ׁשיֶאָהִמ רָכָלְה"לֲא דֶמאָתַו :לֶמְנַה לעמ פו קחי הס

 ינדֶא אּוָה דֶבָעֶה רָמאיו ונתאְרקל הָרָשַּב ךלהה הֶולַה
 --לכ תא חציל דָבַעָה רפסיו :סָכְתִּתַו ףיעצה חקתו

 ימא הֶרָש הָלָהאָה קחצי הֶאְביו :הֶשָע רֶׁשֲא םיִרְבְּדַה ז
 קָחְצי םֶחְעו ָהָבָהֲאַ הׁשֲאְל וליַהְת הקברדתַא חו

 ושש :ם רזא
 .CaP. XXV הכי הפ

 -תֶא ול דֶלֵתַו :הֶרּטְק ּהָמְשּו הָׁשֲא חו םֶהְרְבַא ףֶכיַוא ?
 "תֶאְו קָּבְׁשתֶאְו ןְיְדמ"תַאְו ןָדְמ"תֶאְו ןָשקהתאו ןרמז

 ה .ןדד גבו ןדדהתאו אָבְׁשִדתַא דלי ןְׁשְקָה :חוש 3
 דחו רפעו הפיע ןידמ יִנְבּו :םיִמָאָלּ ו םֶרושַא +
 םֶרְרְבֲא ןתנ :הֶרּוטְכ ֵנְּב הלֲאלְּכ הָעְדְלֶאְו עֶדיִבֲאַו ה
 רׁשֲא םישְנְליִפה נבל גקַחציִל ולדדרשַאד"לָכְדתַא 5

 ונָּב חצי לַעמ םֹהָלשו תנתמ םָהרבא ןֵתְנ םֶלְרְבַאְל
 ייחדינש ימי הָּלֲאְו :םדק ץראדלא .המד יח ּנָדעְּב ז

 :םיִנָש שמחו הָנָׁש םיעבשו הָנָׁש תא יהֹרְׁשֲא םָהְרְבַא
 -לֶא ףסא'ו עבשו ןק] הָבוט הָביִשְּב םֶהְרְבִא תמו ענו 8

 וימע BEE ו
 ירק הרענל צ. 57. דכ
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 ' הָלַּפְכַמַהתרֶעְמ"לֶּינִּבלאַעָמְשְוַקַחְצִַותאּורְבקיַוּמַע |
 :אָרממ ינפיילע רֶׁשֲא יפה רַחֹצחְּב ןרפע הָרְׁשלֲא | |

 י רפקה הָמְׁש תַהֵנְּב תֶאמ םֶהָרְבַא הָנְקְדִרֶשַא הָרָשָה
 וג ְךָרָכַו םֶלְרְבִא תיִמ ירחא יהו תשא הֶרָשְו םֶהָרְּבֲא
 ? פ יאר יחל רֶאְּבִיסַע קחצו בשוו וב קַחְתֶא םיִהלֲא
 9 דגה הדלי רֶשֶא םֶהְרְבִאִֶּ לאעַמשי תַדְלִּת הָלֲאְו
 ₪ יִנְּב תומש הָלֲאְו :םֶהְרְבִאְל הרש תחפש תיִרְצמַה
 רֶדָקְו תיִבְ טאעמשי רכב םתדלותל םָתֹמְׁשְּב לאָלַמׁש
 % אָמיִתְו דָדַח :אשמו המודו עמשמו :םֶׂשְבַמּו לֵאָבדאְו

 ? םֶֹמָׁש הָלֶאְו לאֵעְמְׁשי יְִּב םֵה הָלֶא :הָמְדָהו שיִפְנ רוט
 וז הָלֶאְו :םָתֹמִאְל םִאיִׂשָנ רשָעְיםִיִנְש םָתֹריֵטְבּו םָהיֵרְצַחְּב
 םיִנָש עבַשְו הָנָׁש םיעלשו הגש תֵאְמ לאָעְמשי יוח ינש
 ו רושדדע הֶליוְחְמ וטכשיו :וימעדהלָא ףֵסָאנ תמָ ענ
 :לָפנויָחָא-לָכ פילע הֶרוׁשֲא הָכְֲב םיִרְצִמ נפל רׁשֲא

SAA ₪ 
 ₪ תֶא דילוה םֶהָרְבַא םֶהְרְבִאְרִּכ קֶחְצי תֶדְליִּת הָלֲאְו
 כ .הָקְבריִתֶא ּתְחְּב הָנָׁש םיֶעְבְראְב קָחְצַי יהיו :קֶחָצי
 ול יֵּמְרֲאָה ןבְל תָֹהֲא םֶרֵא ןדפמ ימראה לָאותבדתב
 גג הרע יִּכ ּתְׁשִא חכנל היהיל קָחְש רתְעַר :הָׁשֲאְ
 2 וצצרתמ + וָּתְשִא הקבר רקפו הָוהְי ול רֶתָעַ אה
 שרדל לת יכְנַא הז הָמְל ןּכיסַא רָמאֵהו ּהָּבְרקְּב םיִנָבַה
 9 ןנׁשּו ְךנמְבְּב םיינ גש הל הוה רמא = :הוהיחהתֶא
 רבעי ברו ץֶמָאְי םֶָאְלְמ םאלו ודְרפי ךיעממ .םִמָאְ
 הפ אצו :הָנטְבְּב םמות הָגהְו תדלל הימי אלמה ;ריִעַצ
 :ושע ומש יאָרק רעש תַרַדאּכ יִלַּפ יִנמְַא ןושארה
 ארק ושע בקעב תומא ודנו ויחֶא אָצי ןסדדירחאו
 גז ולו :םֶתא תֶדָלַּב הָנָש םיששדְּב קחְציו בקע ומש

 םירענה
 וסח ץ. 24. קוב ץמק ולא. 'ק םיוג +.8.
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 שיא בקע הָרָׂש שיא דָיצ עי שיא וׂשֵע יהיו םיִרעְנַד
 ויִּפְב ריֵציַכ וָשַעדִתַא קָהְצִי בהָאו :םילקא בשי םֶּת ₪
 ושע אב דג בלע דניו :בָקעיהתא תֶבָהֹא הָכָבְרְו 9
 ינטיעלה בעיל ושע רֶמאַנ :ּףֶיָע אָ .הָדָשהְדִמ ל

 -אָרָק ןכ-למ יִכְנָא ףיֵע יִּכ הוה םדָאָה םֶדֶאָהְְדִמ אָנ
 :יל ְּךְתָרכְּב-תֶא םויכ הרכמ בקע מאו :םיָרָא ומש 1
 :הָרכְּב יל הָזהַמְלְו תומל דלוה יִכנא הגה ושע רָמאֹ 3
 -תֶא רֶלְמַו ול עֶבְׁשו םויפ יל הָעְבְשה בלעי רָמאיַו 3
 םישדע רינו םֶל ושל ןהנ בלע :בלשל ותְרְכְּב 4

 פ | :הֶרכְּבַהתֶא ושע וכו ךלמ םקיו תשיו לכאיו
 64.1. .ךכ ןכ

 יִמיִּב הָיָה רֶׁשֲא ןושארָה בעְרֶה דכלמ ץֶרְָּב בָעְר יהו א
 :הָרְרִנ םיִתְשלפ"דלמ ךלמיבָאדלֶא קח לו םֶהְרְבַא

 ץֶרָאָּב ןכש הַמיְרַצְמ דָרֵּת"לַא רָמאַיו הָוהְי לא ארי ל
 רבוע יָא תאוה ץֶרָאְּב רו :דיִלֶא רמא רֶׁשֲא 2

 -תֶא 'תמהְו לֵאָה תַצְראְהִדלָּכְדתֶא ]תא לטרזלי ךְלִּ
 -תֶא יִתּבְרְִו :דיבא םֶרְרְבְאל יתעּבְשנ רשא הָעְבְשַה +

 תַצְראָהְדלְכ תֶא מרזל יתתנו םימשה יבְכיִכַּכ דער
 עַמְׁש-רֶׁשֲא בקע :ץֶרָאָה ַײג לכ ערוב ּוכְרָבִתַהְ לֶאָה ה
 :יִתְרּותו יתוקח יֵתֹוצִמ יתְרַמְשִמ רמו יִלְקְּב םֶהְרְבַא +
 רַמאָ תשאל | םיקָמַה ישְנַא ולָאשנ :רָרָנַּב קֶחְצי בשיו 5

 םוקמה ישא ננה יִּתְׁשִא רמאל אַרָי יִפ אוק יִתָהֲא
 בש ולדוכרא יכ יהיו :אוה האְרִמ תבוטדיכ הכבל 8

 ארו ןולחה דעֶּב םיִתשלפ למ ְלֵמיִבֲא* השי םיִמָיַה
 ְָלָמיִבֲא אְָרְקו :ֹתְׁשַא - הקבר תֶא קחצמ קָחְצי הָגהְו 5

 יִתָהֲא תרמא יאו אוה ְּךְתְׁשא הנה ךא מאיו קָחְצל
 :ָהיִלָע תּומָאְדִפ יּתְרמָא יִּכ קחצי ויִלֶא רַמאָ אוה

 רמאיו ומפה ₪ ב. + רצ *
 הלאה ןירינס צ. 4 צ 4. וכ



 = ה ר

 = ןח

 41 .GENESIS CAP 26. וכ

 ו דַחַא בכ טַעְמַכ נק תיִשָע תאזחהמ ךָלְמיִבַא רֶמאֹ
 גג -תֶא ְֶלְמיִבֲא וצו :םָׁשֶאּוניָלָע תאָבַהְו ףתשאתֶא םָעָה
 :תֶמּו תֹומ ֹותְׁשִאְבּו הוה ׁשיִאָּב עגנה רָמאָל םֶעָהלְּכ
 12 ;רָאמ אוָהַה הָנָׁשּב אָצְמִ אוהה ץֶרֲאְב קָהְצַי עֶר
 5 לדנְו ךולה ךלינ שיאה לדו :הָוהְי וחכרבינ םיִרָעְׁש
 14 הֶּדְבעְו רכב הנקמו ןאצההנָקִמ ולדיהיו 1דאְמ לַדְניַכ דע

 וט ּהָפָח רׁשֲא תֹרֵאְבַה"לְכְו :םיִתְׁשִלְפ ותא ִאְנקנ הבר
 םיִּתְׁשְלְּפ םומְתְס וֵבָא םֶהְרְבַא יֵמיִּב ויִבָא יִדְבַע
 ו נָמַעִמ ךל קחציילא ּךְלַמיִבֲא רֶמאֹו :רָפָע םיִאְלמ
 וז רֶרנלַחנְב ןחינ קחצו םשמ דקו :דאְמ ומפכ ָתְמַצְעיִ
 ג רֶׁשֲא םיפה תָראְּב"תֶא | רָפְחַ קַחְצְי בשה :םָׁש בש
 תִמ יִרַחֶא םיִתְשַלֶּפ םיַמְּתִסִיו יִבָא םֶהָרְבִא יִמיּב ּורפָח
 :ויבָא ןָהְל אָרְקְ"רֶשִא תמשפ תומש ןָהָל אֵבְקַּוםֲהָרְבַא
 גפ :םייח םימ רָאְּב םָׁשאָצְמו לחְנּפ קָחְצֶדְבַע רח
 כ אקו םמה גל רמאל קָחְי יערזסע רֶרנ יער ובירמ
 ג1 תֶרָחַא רֶאְּב ּורָפָחּו :ומַע וקשעתה יִּכ קשע רֵאְּבַהדםִׁש
 א םכשמ קת :הנמש המש ארקמ הילקעהסנ ביה
 ,. תובחר ּהָמָׁש ארקיו ָהיֶלָע ובר אָלְו תרָחֶא רֶאְּב רפחינ
 ; לעו ץֶרֶאְב וירפּו וגל הוהו ביקרה הָתְַיִּכ רָמא
 24 רמאו אוהה הֶלָיְלַּב הָוהְי ויָלֵא ארו :עבָש רֶאְּב םַשמ

 יכָ ָךְּתַאְיּכ .אָרּתחלַא בָא םֶהְרְבִא יִהְלָא כא
 :יִדְבַע םֶהָרְבַא רּובְעּב ךעְרזתַא יֵתיִבְרַהְו ךיּתְכַרבּ
 הכ =ורָכו ָּלֲהֲא םשדטמנ הָוהְי םֵׁשְב ארו במ םש ב
 5 תַוחאו רָרנִמ וילא דלה ךְלְמיבָאו :רֶאְּב קָחְציהיִדְבַע םש
 גז עוְרמ קָחְצִי םֶהְלַא רָמאַמ :ֹאְבְצ-רׂש לֶכיִפּו והערְמ
 :םבָכְתֶאמ יְִחְלָשְּתַו יתא םָתאֵנְש םֶּתַאְו יִלֶא םֶתאּב
 28 אג הת מא מע | החי הְְִָכ שאר ואְר ּורְמאֹ
 הלא חה מ ה

 עולמ צ. 22. | הסר יל צ.15.
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 -םִא :ְךָמע תיִרְב הָתְרְכו ךניבּו וניניב וניתוניב הָלָא 9
 לּמָעּונַשָע רשאכו ונעגנ אֶל רשאכ הָפְר ּנָמַע הֵׂשֲעַּת .
 שעיו :הְוהְי דךורפ הָתַע הָּתַא םיִלְשְּב חלש בוטדקר
 ועבשיו רקבב ּומיִּכְשִו  :ותְשיו :לכאה הָּתְׁשִמ םֶהָל ג
 | יהו :םֹוָלְׁשְּב ותֲאַמ כלו קחצי םחְלשיו ויִחֶאְל שיא 9

 ראְּבַה תודא-לע ול ודנו קחצי ידבע ואביו אוהה םויכ
 הָעְבַש ּהָתֹא אָרְקו :םיִמ אָ ול ּורְמאו ורפח רשא ₪
 יהו ם :הוב םויה דע עַבָש ראב ריִעָה-םִׁש ןפילע 4

 יֵרֲאָּב-תַּב תיִדּוהידתַא הָׁשֲא חקיו הָנָׁש םיִעָּבְרַאְהִּב וָׂשֵע
 ור תַרָמ ןייקתו יִּתַחַה ןליאדתב תַמְשְּבדתֶאְו יִּתְחַה הל

 ם = :הָקְבִרְּו קַתְעל
 Cap. XXVIL. iD וכ

 ,ׂשְע-תֶא ארקיו תֶאְרִמ ויעע ןיהְכתו קחצַי ןָקזיִּכ יה א
 ומאו :ינגה ללא רֶמאּו יִנְב וָלֵא רֶמאֹּ לנה נב 2
 לכ אניאְׂש הָּתְַו :יתומ םוי יתעדי אֶל יִּתְנְַז אנדהנה 5
 ליהשעו :הריְצ יִל הָדצְו הדשה אצו ףךתשקו דלת 1

 רובעב הלכו יל .הֶאיִבָהְו יִּתְבַהֲא רשאכ םימטטמ
 ָחְצְי רֵּבַדְּב תמש הָקְברְו תומא םֶרָמב יִׁשְפנְְּכַרְבִת ה
 קברו :איִבָהְל דיצ דּוצְל הרה ושע ליו נב ושעדלָא 6

 ןיבֲא-דתֶא יתעמש הנה רמאל הָנב בקעדדלֶא הָרָמֲא
 ל-השעו דיצ יל הֶאיִבְה :רמאל ךיחַא ושעדלא רָבַדִמ ז
 התו :יתומ ינפל הוה נפל הָכְכְרְבִאְו הלכו םימעטמ +
 ןאצה-לָא אזל :ךָתִא היצִמ ינא רשאל ילקּב עַמָׁש יִנְב 9

 םימעטמ םָתֹא הֵׂשֲעֲאְו םיבט םיזעַיָדְג יִנֶש םשמ ילדה
 ושא רבעכ לכו ךיבָאל תאבהו :בהֶא רשאכ דיבְאל י
 ןה מא הקבר"לַא בקש רַמאַת :ותומ ינפל ּךְכָרְבי ו

 יִבָא שמי ילוא :קלח שיא יכנִאְו רעש שיִא יחֶא ושַע
 יתייהו רי וו מע ₪

 הדתי יה ל 3 הנחאב חתפ צץ 2 זכ יויצב'ישהצ 099. וכ
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 :הכְרּב אָלְו הָלְלְק יִלָע יִתאבְהְו עַּתְעַתְמּכ ויָניִעְב יִתְיֲה
 דל יִלְקְּב עמש דא ינב ףתְלְלכ * יֵלְע מא ול רָמאתַ
 14 םבימַעְטַמ ומא ׂשַעָתַו מאל א אבו חיו ךָלּו :יליחק
 וט ּהָנֶּב ושע יֵדְגִב-תֶא הָכְבְר חקתו וב בֵהָא רשאכ
 ּהָנְב בקטידתַא שָּבְלַתו תיִּבַּב ּהַּתַא רֶׁשֲא תלָמָחֶה לדה
 לעו וידי-לע השיבלה םיעָה דג תרע תַאְ :ןטקַה
 רׁשֲא םַהָלַהתֶאְו םיִמעְמַמַה-תֶא ןתִתַו :ויִראָוצ תֶקְלָח
 יִבֶא רֶמאֹו ויֵבָא-לֶא אבו :ּהָנְב בלעי דב הָתָשָע
 יבא ויבָאילֶא בקע רמאו יִנָּב התא ימ ונגה רַמאֹּ
 קרָבְש אָנדםוְכ לא תְרַּבִד רֶׁשֲאכ יִתיׂשְע ְּדָרכְּב ושע
 -לֶא ק קָהצִי רמי :ךשפנ ינְכְרָבִּת רּובעּב ידיצמ הֶלְכָא
 הָוהְי הָרָקֹה יִּכ מאו יִנְּב אצמל תְרַהְמ הזדהמ ווּ
 ךְׁשִמַא אה בלעי-לַא לחצי רַמאָו :יִנָּפְל הלא
 קחצידלֶא בקע שעו :אלדםא ושע יִנְּב הָז הָּתאַה נב
 :ושע יִדָי םִיַדָיַהְו בלע לוק לפה רמאיו ּוהָשמוו ויִבָא
 23 :ּוהכְרְבַו תרעש ויחא ושע ידיפ יָדִי והיפ וריפה אל
 5 יל הָׁשגַד רָמאו נָא רמו ושע יִנְּב הֶז הָּתַא רָמאיַנ
 לכאיו ול-שנו ישפנ דְכְרַבִת ןעמל ֵנְּב דיצמ הלכו
  אָנדהַשְג ויבא חצי ויִלֶא רמאו :תשיו ןַ ול אב
 7 ּוהכְרְביו ויָדְנִּב ַחיִרְדִתֶא הַר ל"ו שגיו נב ילדו
 ןִתיו :הוהְי וכַרְּב רֶׁשֲא הֶדֶש הירכ יֵנְּב חיַר הַאָר מא
 :שריתו ןנד ברו ראה ינמָשִמו םימָׁשַה לטמ םיִהלֶאָה ל
 ףילאל ריִבנ הוַה םימאל צל תש םימע ודב
 :ורְּב ּיִכֵרְבְמּו רורָא ךיִררֶא מאי יגְּב ףל יחשב
 ל אָצָי ְךָא יהו בקעיתַא ךְרְבְל קח הּלְּכ רֶׁשֲאַכ יהי
 :ודיצמ אָּב ויחֶא וׂשְֲו יָבֶא קחצי נְפ תאמ בקע אָצָ
 גג םקי ויֵמָאְל רֶמאַו ויבָאְל אבו םיִמעֶמִמ .אוהםנ שעו
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 ול רמאיו ּׁשְפנִנְכָרְבְּת רבב ֹונְּב דצמ לבא יִבָא 3
 דֹרָחו :ושע כב ְּנִּב ינֲא רָמא'ַו הָּתֲאדיִמ ויִבָא קָהצִי 3

 -דַצַד אוהד אופַאדומ רמאינ לאמ"דע הל הָדְרֲ קחי
 ךורְּכְיסנ ּוהָכְרֶבִאְו אֹובָּת םֶרָמְּב למ לכאו ל אביו ד'צ

 הָלֹדִּג הָכָעְצ קעציו ויִבָא יִרְבְדדתֶא ושע עֶמְׁשִּכ :הָיְהְי 4
 רמאוו :יִבָא יִנָאדסנ יֵנְרְּב ויִבָאְל רָמאנ דָאמ"דע הָרָמּו הל

 ומש אָרָכ יִכָה רמאו ְּחָתָכְרִ חק הָמְרְְּב ףיַחְא אָּב
 הָּתַע הגה חלל יֵתָרְכְבדתֶא םימעפ הז יִנֹבְכְעַַו בכעי

 קַחְצָי ןעיו :הָכְרְּב יל ָתְלַצָאדאְלַה רמאינ יִתְכְרִּב חָהָל וז
 יתתנ ווהָאדדלכהתַאו יל ויתמש ריב ןַה ושעל רַמאיו

 הָשעֶא המ אופא הלו ויִתָכמְס שֶיתו נו םידְבִצְל ול
 יבא ךלדאוה תַחַא הָכְרְבַה ויבָא-לָא ושַע רמאו יִנֶּב 8
 ויִבָא קָהְצִי ןעו :ךבו לק ושע אשי יבֲא ינאדםנ ינְבַרְב 9

 "לט ףבשומ היה ץֶרָמִה י ןמשמ הנה וילא רַמאיו
 היה רבת ףיחְאְתַאְו הֶיְחְהְךְבְרַה"לַעוי :לעמ םִימָׁשַה מ
 -תֶא ושע םטשינ :ךראוצ לעמ ולע תקרפו דיִרָּת רׁשֲאַכ 1

 ולב ושע רֶמאֹו ויבא וכרּכ רשֶא הָכְרְּבַהילַע בע
 דעו :יֵחָא בקעתֶא הָנרַהאְו יבֲא לֶבֲא ימי וברק 2

 צָרָה .חלשַתו לֶדָגַה ּהָנְב ושַע יִרְבְּדדדתֶא הקבל
 םהנתמ ד ףיחא ושַע הנה וילא רֶמאּתַו ןָטּקַה ּהָנְּב בקָעְיל

 -לֵא ךֶלהרְכ םוֵקְו ילקפ עמש ינב התו ּנרָהל ל 9
 -רֶׁשֲא דע םיִדְחֶא םִמָי ומַע בש :הָנָרָה יִחֶא ןבל 44
 תֶא חַכָשְו ממ ְּךיִחָא-ףַא בושדדע :ְּחיִחָא תמֲח בושָת המ

 -םג לַכְׁשֲא הָמָל םשמ ףיּתְחְקְלּו יתחלשו ול תיִשָעְדרֶש
 הב יתצ 3 קָצלֲא ל הָקְבר ְרֶמאַּתַו :דָחֶא ם םֶכֵנְׁש 48

 הָלֶאְּכ תחדתונְּבְמ הׁשא בקע חקלדםא תַח תב ינפמ

 :םייח יל הָּמְל ץֶרֶאָה תֹנְבִ
 ארקיו

 אריעו יק +. 46. םיקוספנ ופסה יצח צ. 40. קוב ץמק +. 86
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 א -אָל ול רמו והוצו ותא רבו בלעיזלַא קחצי ארק
 2 זרָתיַּב םֶרֶא הָנָּרּפ ל םוק :ןעֶנְּכ תֹנְּבמ השא הס
 יהא ןֶבְל תונְבִמ הָׁשֹא םשִמ ךלדחקו מא יבא לאותב
 3 להקל תה פרה ףרפיו ּךְתֶא ְּךֵרָבְי ידש לֶאְו :ךִמא
 4 תא ףערולו ףל םֶהֶרְבֲא תכרב"תֶא דלתו :םיִמע
 ? :םֶהְרְבַאְל םיִהְלֶא ןתְנירְׁשַא ּףיִרְְמ .ץֶרָאְדתֶא ףתְשרל
 ה ב ןֶבְלְלֶא םֶרֶא הפ ךליו בקעידתֶא קחַצי חלש
 6 ושע ארנו :ושעו בעי םֶא הָקְבִר יחא ימראָה לאתְּ
 -תחקל םנֲא הָנְרַפ ותא חַלַשְו טקעיתַא קָחַצי דס
 , חקִתדאָל רמאל ייִלָע וציו ותא ֹוכְרְבְכ הׁשֲא םשמ ול
  מא=לָאְו ויבאדלַא בלע עמׁשמ :ןענכ תנבִמ השא
 / ינעְּב ןעֶנְכ תנִּב תָער יכ ושע ארו :םֶרֲא הפ דלינ
 9 דתַּבותְלַחְמְדתֶא חיו לאעמשידלַאושע דיו :ויבא קחצי
 :הָׁשֲאָל ול וישְנְילע תויבנ תוָחֶא םֶהָרְבִאְרִּ אמש

 ל שש
 וג ןלנ םיקִמּכ עּנְפִמ :הָנְרִח ךלינ עבש רֵאְּבִמ בקע אצ
 ויתשָאְרִמ םׂשו םוקמה ינְבֲאַמ חכו שמשה אָבִדיִּכ םש
 ו הָצְרַא בעמ םֶלָס הגהו םלחו :אוהה םוקָמְּב בכי
 םיָדְרְו םילע םיִהלֲא יכַאְלמ הגה הָמָיְמְשַה עינמ ושארו
 15 םֶהָרְבִא הלא הָוהְי ינא מאו לע בַצְנ הוה הגה :וב
 ל ָהילע בכש הַּתַא רשא .ץֶרֶאָה קָחְצ יהלאו ִבִא
 4 הָמָי תצרפו ץֶרֶאְה רפעפ לערז הָיָהְו :דטרזלו הא
 הָמָרֲאָד תֶָפְשמילָּכ ב ּוכְרְבִ הָּבנְ הָנֶפַצְו המדקו
 וט ךלַּתְחדרָשֶא לָפְּב ליקרמשו דע יכנָא הנהו :ְךָעְרוְב
 -םִארְׁשִא דע ְבננֲא אל יֵּכ תאוה הָמְרֲאָה"לֶא ףךיתבָשהו
 6 רֶמאֹו ֹותָנְׁשִמ בקעי ץקיינ :ךְל יּתְרַבד-רׁשֲא תא יִתישְע

RFA: 2°ןכא  
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 רמאיו איוו :יִתצָדי אָל יֵכנֶאו הזה םקְמּב הָוהְי שו ןכָא וז
 הו םיהלָא תיבדםא יִּכ הו ןיִא הזה םּוקְמה אָנ-המ

 "רֶׁשֲא ןְבָאָר-תֶא חיו רקבּב בקי םכְׁשו :םיִמשה רעש 8
 :השארדלע ןמש קציו הבצמ ּהָהֹא םֶשָנויִתשַאְרַמ םש

 "םש זול םֶלּואְו לָא-תיִּב אּוהה םָקָמַה-םִׁש-תֶא אָרָכַו 9
 ;ריהי-םא רֶמאְל רֶדָנ בקעו רדיו + הָנשאָרְל רעָה כ

 הנו ךלוה יִכְָא רשא הוה רָב ינְרֶמְשּו יִדָמַע םיהלֶא
 יִבָא תיֵב"לֲא םּולְשְב יִתְבְשְו :שָּכְלְל דגָבּו לָכַאְל םֶחְלִיִל 2
 הָבַצִמ יִתְמְשְרְשֶא תאו ןְבָאָהְו :םיקלאל יל הָוהי הָיְהְו %

 : ךל ּנָרְשִעֶא רשע ילדותה רֶׁשֲא לכְו םיִקְלֶא תיִב יָה
 .ww Cap אאא. bo מכ

 הרֶגהָו ארה | :םדקדינב הָצְרא ְךְכו כנר בק אשה א ג
 היִלָע םיִצְבְר ןאצהירדָע הָׁשלְש םשדהנהו הָדָׁשִב רֵאָב
 "לע הָלדג ןְבֶאָהְו םיִרְדָֹה וקשי אוהה רֶאְּבַהְִמ יב

 ןֶבָאָהתֶַא ֵלְלנו םירָדעְה-לְב הָמָשדּפְסֶאְו :רְֶּבַה יִפ ג
 "לע ןְבָאָה-תֶא וביעהו ןאַצַה-תֶא ןקְשהְו רֵאְבַה יִּפ לַעמ

 םָתַא ןיאמ יחא בקי םֶהְל רָמאָ :הָמקְמְל רַאְּבַה יִ 4
 ןֶּבְלדתֶא םתעדוה םֶהָל רַמאָג :ּונָחְנא ןֶרְחַמ ּורְמאו ה
 ורמאיו ול םיִלָשִה םֶהָל רֶמאו :ּועְרָי ורמאמ רוחְנְרַּב <
 דוע ןה רֶמאַֹו :ןאצהדםע הָאָּב וכ לָחְר הנֲהְו םולֶש 7

 כָל ןאֹצַה וקשה הנקמה ףפֶאה תעדאל לוד םויה
 םירְדעָהילְּכ פְסֶאְי רשא דע לכונ אָל ֹורְמאַו .זוָעְר 5
 נָדֹוע :ןאצה וניקשהו רָאְּבַה יִּפ לעמ ןֶבָאָהְתֶא ּוללְְ 5

 הָעְר יפ ָהיבָאְק רשא ןאצהדמע הָאְּב | לחרו םמע רַָּדְמ
 יחֶא ןֶכְלְתְּב לַחְרִִתַא כקעי הֶּאְר רָשאָּכ יהו :אוָה י

 ןֶבָאָקְתֶא לגו בקע שע: מא יחא ןֵבָל ןאָצתֶאְו מא
 בקעי קשיו :ומא יִחֶא ןְבְל ןאצדתֶא קשרַאְבַה יִּפ לַעָמ גג

 לחרל ו ₪
 הפר יצ + 18. חכ
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 וו יֵחא יִּכ לרל בקש דגו ודו ולקיתַא אשמ לחרל
 - ופ יה ָהיִבָאְל דגתו ץרפו איה הקבר יִכְו אוה היִבָא

 ותארקל ץֶרְָ ותֹחֲא"ְּכ בֶקַעַ | עמַש"תֶא ןְבֶל עמשְכ
 תא ןְבָלְל רו ֹוִיִּב-לֶא ּוהָאיִבְ ולדכשניו ול"קָּבַנ

 א יֵרְׂשבּו מצע א ןְבְל ול רֶמאַנ :הָלֶאָה םיִדָבְּרַהלְּכ =
 וט -יֵכֲה בקעיל ןְבְל רֶמאו :םיִמָי ׁשֶדֹה מע בש התא
 :ּתְרְבְׁשִמ--המ יל .הָדיִגַה םנח יֵנֵתְרַבעו הָּתַא יחֶא
 % גלָחְר הנמקה םָׁשְו הָאל הָלֹדְנַה םש תב יֵתְׁש בלו
 5 והָאְרַמ תפיו ראההתַפי הָתְָה לַחְרְו תור הָאְל יעעו
 18 לֶחְרְּב םיִנָש בׁשְךֶדְבַעֲא רֶמאֹו לֲחְדקתֶא בקע םֵהָאַמ |

 ופ יֵתתִמ ל הָתֹא יִתּת בוט ןְבֶל רַמאֹו :הָנּקַה ְךְּתְב
 כ עַבָׁש לֲחְרְּב בקע דבעו :יִרָמִע הָבֵׁש רָחַא שיִאְל התא
 גג רָמאַֹו :ּהָתא ֹותָבֲהֲאְּב םיִדָחֲא םיִמיְכ ליעב ודו םִנָׁש
 הֶאֹבָאְו יִמָי ִאְלְמ יִּכ יִתָשאתֶא הָבָה ןְבְלדלָא בלע
 פ והָתׁשִמ שו םֹוָמַה יׁשְנאלְּכיִתַא ןָבְל ףָכֲאַו וָהיִלֵא
 ₪ אָבִיו וֵלֲא ּהָתֹא אָבִיו ותב הָאל"תֶא חכו םֶרָעְב יה
 2 :הָהפָׁש וִתְב הָאַלְלֹוָתָחְפׁש הָּפְלו-תֶא הל ןְבָלןַתנְהיִלַא
 הכ תאו-דהמ ןְבל-לָא רמאּו הָאל אֹוָה-הּנַהְו רק יה
 5 רָמאו :יִנְתיִמר הָמָלְו ךִמִע יּתְדַבע לחְרְבאָלַה יל ישע
 :הָריִכְּבַהְינְפל הָריִעְצַה תת ונמוקמ ןכ הָשָעַייאל ןָבל
 גז רָשָא הָדְבַעְּב תאותֶאיסנ ףל הָנְהנְו תאו עָבְש אלמ
 ₪ ןָּב בקע שַעַו :תֹורֲחֶא םישעבָש דע ידָמַע דָבָעַת
 29 ןַתו :הָׁשֲאְל ול ותַּב לחְרְדתֶא יִלְִתִ תא עָבְש אמי
 ל אב :הָהַּפְׁשְל ּהָל ָֹתָחְפַׁש הָהְלּבתֶא ות לחְרֶל ןְבֶל
 דע ומַע דָבֲעּו הֶאְלְמ לֵחְרתֶא-סִג םֶהֲאו לֵהָדילֲא םג
 31 חָּתְפַו הָאל הָאנְׂשיְכ הָוהְי ארו :תורחא םנָׁש-עבְׁש
 2 אָרכְּתַו ןפ דַלּתַו הָאל רֵהָּתַו :הֶרָקִע לַחְרְו הָמְחַריִתֶא

 ןמש IE ae, oo ו
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 רתע יִכ ינָעְב הָוהְי הָאְרדיִּכ הָרְמָא יִּכ ןְביאָר ומָש
 עמשדיפ רָמאַו ב דלתו דש רהָתַו + ישא ינֵבָהָאָי 3

 ומָש אְָרְקִתַו הֶוְתַאדסנ יִלְדִַּו יָא הָאטְשדיִכ הוה
 הולי םעפה הָתַע רַמאֹהַו ב דלתו לוע רו :ןיעְמש 4

 ֹומְׁש-אָרָק ןכ-לע םיִנְב השלש ול יּתְדלִיְּכ ילא ישא
 -תֶא הָדֹוא םעפה רָמאתַו ןפ דלתו דש רהָתַו :ױל הל

 :תדלמ דֹמעֶּתַו הדּוהְי ומש הארה ןְב-לַע הָוהְי
Cap. XXX. 

 ּהָתחַאְּב לֵהָר אָנקְתו בליל הָדָלָי אֵל יִּכ לֵחָר אַרְתַו א
 :יִכְנָא התמ ןיאדםאְו םיִנָב ילְהְבַה טקע-לֶא רַמאָתַ

 -רֶשַא יִכְנָא םיהלֶא תחתה רמא לח בקע ףאדרַח 2
 הילא אב הָהלב יִתְמא הנה רמאתו :ןטָב"יִרפ ךממ עמ 5
 -תֶא וָלְְָתִתַו :הָנָמִמ יכנָאדסנ הֶנְּבִאְו יכְרּבדלַע דַלַתְו 4
 הָהְלַּכ רהתו :בלעי הילא אבו השאל ּהָתָחַפש הָהָלּב ה
 עַמָׁש םנו םוהלא יד לֵהָר רֶמאַהַו :ןכ בקעיל דלת 6
 דוע רַהּתַו :ןֶּד ומש הארק ן ןכי-לע ןב ילדו יִלְּב 7

 לָתְר רֶמאָהו :בלעיל ינש ב לַחְר תפש הָהְלַּב דֶלִַו
 אָרְקִּתַו יתלְכיזסג יתחא"םע יתְלתְפְנ | םיִהלֲא יטותפנ

 -ַא חקִּתַו תדלמ הָדְמִע יִּכ הָאל אָרְתַו :יִלָתְפנ מש ף
 הפְלז דלתו :הָשָאְל בקש התא ןתהַו הָמָחְּפש הָפְלְז י
 -תֶא אָרְקִּתו ךנַכ הֶאְל רָמאַתַו :ןפ בליל הָאל תֶפש וג
 :בלעיל ינש ןפ הֶאל תחפש הפְלְז דו דג מש ו
 ומָשתֶא ארְקתנ תנְב ינורשא יִּכ יִרָשָאְּכ הָאְל רָמאַו ו
 םיִאְדּוְך אצמיו םיִמֲחריִצְה יַמיִּב ןבאָר דל :רֶשֶא ל
 הָאְל"לָא לָחְר רַמאָהַ מא כ םֶתֶא אבו הָדָׂשַּב |
 "תֶא ךתחק טַעְמַה הל דָמאַּתִו :דנב יאְדודמ יל אָניִנִת וט

 בָכְשי ןכל לֵהָר רֶמאּתַו יב יאְדיְּד-תֶא םג תַחקְלְו ישיא
 ךמצ - א

 זק דג אב צ. 11. ל
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 6 הָרשַהְדִמ | בקי אבו :ךנְב יאְדוד תחת הלילה מ
 רֶכָש יב אובָת ילֶא רָמאּתַו ותארקל האל אתו ברעב
 וז עמְשיו :אוה הָליָלַּב הָמִע בָכְשיַו נב יִאְְוְרְּב ךיתְרַכש
 8 רֶמאָתַו :ישיִמַח כ בקעיל דָלתַו רהְתו הֶאְלדלֶא םיִהְלֶא
 אָרְקִתַו ישיאל יִתְחּפש יִּתְתְנְרָשא יִרָכְׂש םיהלָא ןַתָנ הָאל
 ופ :בקעיל יששְךפ דַלְּתַו האל דע רהתו :רָכׂשְשִ ומש
 כ יִנְלְּבְ םעפַה בוט דֶבְז יתא | םיהלָא יִנְְבְז האל רָמאַתַ

 :ןלְבְז ומָשתֶא אְרקתו םֶנָב הָעש ול יִּתְדִַייִכ ישיא
 ג םיִקְלֶא רכז :הָניִד הָמׁש-תֶא אָרְקתו תב הָדָלָי רַחַאּו
 :ּהָמֲחַר--תֶא חַּתְפו םיהלֶא הלא עמשיו לָחְרהתֶא
 גג אָרְקּתַו :יִתּפְרָהתֶא םיִהְלֶא ףְסֶא מאת ב דלתו רהתו
 הכ רֶׁשֲאָכ יהי :רחא ןּכ יל הָנהְו ףסי רמאל ףסוי וִמְשתֶא
 הָכְלֶאְו נחלש ןְבָל-לָא בקי רמה ףסוידתַא לַחְר הָדָל
 2 יּתָדָבָע רֶׁשֲא ידליתַאְו ישנתַא הֶנִת יִצְרַאְלּו ימוקמדלֶא
 :ףיִתְדְבְע רֶׁשֲא ִתָדְבע-תֶאָתְעַריהָּתַא יִבהָכְלֲאְהְבְּדתא
 גז יתשחנ נב ןח יִתאָצְמ אנדסא ןְבָל ֹוֵלֲא רֶמאַו
 ; והָנְתֶאו ילָע ָךרָכְׂש הָבָקְנ רמאיו ללב היְְיינְכְב
 9 דרַשא תֶאְו ךיתדכע רשא תא ָתְעֵָי התא ולא רָמאל
 ל ץרפו ינפל דל הָיְקירשא טעמ יפ .:יתא ךנקמ היה
 דכנ הָשִא יִתְמ הפנו לגל תא החי ךרבינ ברל
 וג ןָתת-אל בקעי מא דַקְדּתֶא המ רמו :יִתיִבְל יא
 הדעְא הָבּשֶא הוה רכה יִלדהֶשָעְתִַא הָמּואְמ יל
 2: ןש אנ דלָּכ םשמ רַפָה םויה ְנאָצ-לֶבְּב רבא :רֶמְשֶא ָךְנאָצ

 דק איִלְשְו םיִבָשְּכִּב םּוח"הָשלְכְו אּולֶטְו דֶקָנ ו הש
 ₪ -יֵכ רחמ םוְּב יתקדצ יֵּב"הְתנעְו :יִרָבְׂש הֶיָהְו םִנעָּב
 םיֹועְּב אּולָטְנ דֵֶנ וְניֵא-רׁשֲא לכ נפל ירְכְש-לַע אֹוָבָח
 א יֵהָי ול ןֵה ןָבֶל רֶמאו :יִתא אּוה בֶנָג םיִבְְּׂכַּכ םו

Aךרברכ  
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 םיִאְלְַהוםיִדקעָה םישָיְתַהְרתֶא אֹוהַה םַּב רו ְּדְרָבְרַכ הל
 "לָּכְו 5 ןְבְלירְׁשִא לכ תאְלְּטַהְ תכנה םיִועָה"לְּכ תא

 םיִמְי תשלש רה םשּ :ונּבירְִּב ןתוו םיִבָשְּכִּב םוח 9
 חקיו :תרתונה בק ןאָצ-תֶא הער בקע בקע ןיבו נב יז

 תֹלְצִפ ןֶהָב לצפה ןימְפו ילו חל הנבל לקמ בעי ל
 -תֶא ג :תולקמהדלע רֶׁשֲא ןְבָלַה ףשֶחמ תֹנְבְל
 רֶׁשֲא םִימַה תוָתְקְשְּב םיִמָהְרְּב לצפ רשא תולקמה
 :תִּתְשל ןָאבְּב הָנְמַהיִנ ןאצה חכנל תותשל ןאצה ןאבֶת

 םיָרְקנ םידקע ןאצה ןרלתו תולקמה"לא ןאצַה ימיו 5
 דֶקְעלֶאְזאָצַהינּפ ןפו בקעי דיִרְפה םיִבָשְּכַהְו :םיִאְלִמו מ

 םֶתָׁש אָלְו ודכל םיִרָדְע ול תש ןֶבְל ןאָצְּב םוָח"לָכְ
 םֶׁשְו תורָשקִמַה ןאַצַה םַחִילכְּב הָיָהו ןֶּבְל ןאָצזלַע 4

 הדָנמְחיל .םיִמָהְרְּב ןאָצה יניעל .תולקמההתֶא בקש
 םיִפְמַעַה הָיְְו םיִשָי אל ןאָצה ףיִמעֶהְבּו :תולְקמַב ₪
 יהו דאמ דֶאְמ שיאה ץֶלפנ :בֶקִיִל םיִרְשָקַהְו ֶכְלְל 3

 :םירמחו םיִלַמְגו םיִדְבעְו תודפשו תובר ןאָצ ול
 .Car אאאז. אל אש

 יִלָּכ תֶא בקי חקל רמאל ןןְבְלגְב יֵרְבַדתֶא עמשיו א
 חוה דֹבְּכַה-לְּכ תֶא הֶׂשָע וניִבָאְל רֶׁשֲאַמּו ניְבֶאְל רֶׁשֲא

 :םוׁשְלׁש לומְתַכ וע יא הגה ןֶבְל נְפ"תַא בקעי ארי *
 ףתדלומלו דיִתובָא ץֶרֶאְדלֶא בוש בקעַלָא הָוהְי מאו 3

 הָרָׂשַה הָאלְלּו לתל אָרקינ בקע חלשיו :דךמע יְהָאְו
 דיפ ןְכיִבֲא ינֶפתַא יכנָא הָאר ןֵהְל רָמאֹו  :נאצלָא ה
 הֶנָתַאְו יִדמִע ָךיֶה יִבָא הלאו םשלש לְמְתּכ ילא נא 6
 יִּפ לַתַה ןְכיִבֲאו :ןְכיבָאדתֶא יּתְדַבַע יִחֹכ"לֶבְּב יּכ ןתְעַדי 7

 עֶבָהְל םיִהלֲא נתנאל םינמתַרְׂשִ ִתְרְּכׂשִמתֶאהָלֲחַהו
 ןאָצַה-לֶכ ודנו ףְרְכש הָיהְי םיִדְקְנ רמאי הָּכ"מֲא זיֶדָמע

apps =ו  anםידקנ  
 ירבר אל 'ףה א'כב | יתבר 'ף .4ל
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 -לֶכ יָד ףִרְכָש היי םידקע רמאי הָּימִאְו םיָדקנ
 9 גיִלַה םָכיֵבֲא הנְקְמתֶא םיָהלֲא לצו :םיֶּדכַע ןאצַה
 י זְנַהְו םָלְחַּב אָרָאְו יניע אָׂשֲאְו ןאצה םֵחי תְַּב יהו
 :םיִּוָרְבּו םיִּדְכְנ םֶּרְקַע ןאצהדלע םיִלֹעָה םיִדּתעה
 וג יה רמאָו בקי םיִלָחְּב םיָהלֲאָה ְךָאְלמ יִלֲא רֶמאֹ
 4 "לַע םילעָה םיִדְּתעָה"לְּכ הֵאָרּו ףיניִע אָנאַש רֶמאֹ
 ןֶבְל רׁשֲא-לָּכ תא יִתיִאָר יִּכ םיִדְרְבּו םיִדְקנ םיִּדְקַע ןאצה
 19 הָבֲעמ םָׁש ָתָחַׁשִמ רֶׁשֲא לַאדתיֵב לֵאָה יֵבֹנא ל הֶׂשָ
 תאוה ץֶרָאָהְדִמ אצ םוק הָתַע רֶדְג םֵׁש יל ָתְרָדְנ רֶשֶא
 4 ול הָנְרמאֹתַו הֶאלְו לַחְר ןצתו ּףתְרלומ ץֶראְדלֶא בושו
 ומ :רׁיְרְכִנ אולה ובא תיִכְּב הָלְחְמ קח וגל דעה
 06 יִכ .ּוָּפְמַּכתֶא לֹוכָאדסנ לבו ּונְרְכִמ יכ ול ּנְבׁשְחנ
 ונינְבְלּו אוה ּנָל ּוניִבָאמ םיִהלֶא ליה רֶׁשֲא רֶׁשעֶה"לְכ
 5 םָכְעַי םקנ :השע ףילא םיִקְלֶא רַמֶא רֶׁשֲא לכ הָּמַ
 18 דִלָּבתֶא גָהַו :םיִקמְגַד-לַע ויָשְנ-תֶאְו וָנְב"תֶא אשי
 רׁשֲא טנק הנקמ שָכְר רׁשֲא ֹׁשְבְר"לָּכיתֶאְו והָנְקִמ

 :ןעֶנְכ הֶצְרא ויֵבֲא קָהְצַײלֲא אֹוְבְל םֶרֶא ןֵדפְּב שכר
 ופ רָׁשֲא םיִפְרְּתַה-תֶא לחר בנו ונאצהתא וטל ףלָה ןֶבֶלְו
 כ דינה יֵלְּבזלַע יֵמְרֲאָה ןבְל בלדתֶא בעי בנו :ָהיבֶאְל
 1 רבו םקיו ולרְׁשֲא-לָכְו אוה חָרָבַּו :אוה חרב יִּכ ול
 5 םויב ןֵבָלְל דעו :רֶעְלִגַה רה ונְפ-תֶא םֶׂשיו רָהָנַה-תֶא
 5 ףְינ ומע ויָחֶאדתֶא הו .:בקעי חֶרֶב יִכ ישילשה
 4 אָבִיו :דעְלַנַה רֶהְּב ותא קָבְדַו םיִמָי תעְבש ְּךרָּד ויֵרָחַא
 רֶמַָׁה ול רֶמאָו הָליְלַה םֶלִחב יֵמֵרֲאָה ןְבְלהלֶא םיָהלֲא
 הכ תֶא ןָבְל גשמ :עֶרירע בוטמ בקעייסע רדת ךק
 ויְאתֶא עֶקִּפ ןֶבָלְו רָהְּב ֹולָהָא-תֶא עֶהָּת בקע בק
 2% -תֶא בנו תישֶק המ בעל ןֶבְל רָמאּו :רֶעְלַה רֵהְּב
 גז ָתאָּבְהַנ הָמָל :בָרָח תיְבְשכ יֵתְֹב-תֶא גַת יֵבבל
 חרבל + 7 קוב מק ו 18. םימכ 9.
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 הָקְמשְּב ְּךֵהשֲאו יל ָתָרנהיאָלְו יתא בנו חבל
 יתגלו ינָבְל קׁשנל ינֵּתְׁשַמְנ אָלְו :רֹנְכְבּו ףתְּב םיִרׁשְבּו 8
 יהלאו עֶר םֶכְמִע תושעל ידָי לֶאָל"שֶנ זֹושָעָתְלַכְסַה הָתַע 9

 "סע רפדִמ דל רֶמָׁשַה רמאל ילא רַמָא | שמא םֶכיִבָא
 הָּתְפַסְכִנףָקְכניִכְתבלֶה ַלָה הָתעְו :עֶרדַע בוטמ בעי ל
 רֶמאַּו בקָעָי ןעמ :יָהלֲא-תֶא ּתְבנְג הָּמְל ְּךיבֶא תיל 31

 :ימעמ ְךיָתֹונְּב-תַא לֹנִתִפ יִתְרמָא יִּכ יתארנ יִּכ ןֶבְלְל
 -רֶָּכַה ניחא ד הָיִחְי אל ףיֵהלֲא-תֶא אַצְמת רֶׁשֲא םע 5

 :םֵתָבְנְג לחר יִּכ בקע עדיהאלו ףל"חקו יִדָמַע המ ל
 יִתְש לָהֶאָבּו האל לָהֶאְבּו | בֶקָעילַהֶאְּב ןָבָל אבי
 :לֶחְר לָהֶאְּב אָבו הֶאְל לַָהֶאִמ או אָצְמ אֵלְו תֵהָמֲאָה

 בשֶּתַו לָמְגה רכְּב םֶמשִּתו םיִפָרּתַה-תֶא הָחְקְל לַהָרָו א
 רַמאָּפַו :אָצְמ אָלְו לֶהֲאָה-לְכתֶא ןָבָל ששמוו םֶהיִלָע הל

 ְךינָפִמ םוקל לכוא אול יִכ יִנדַא ינֵעְב רחידלא ָהיַבָא-לָא
 רַחָו :םיִפְרְּתַהתֶא אָצְמ אָלְו שפחיו יל םישָנ ךְרְדיִכ <

 יעשפדהמ ןכְלְל מא בקעי ןעמ ןֶבְלְּב ברָינ בקעיל
 יִלָכְלָבתֶא ףששמחיכ | :ירחא תקלד יק יִתאָטַח המ
 ףיחאו קא דנג הפ םיש ףתיבדילפ למ תאָצְמְדהַמ

 ףילחר ּךֶמע יכנָא הָנָׁט םירשע הָז :ונינש ןיִב וחיכוי ₪
 דאל הָפְרְט :יִּתְלָכָא אל ךנאָצ יליאְו ולכש אֵל ףיזעו 9

 םוי יִתְבְנִג הָנשְקְבִת יקימ .הָנְמחַא יֵכָֹא יְלַא יתאְבַה
 ההֶליָלּב חרקו ברח יִנלְכַא םיב יתָנָה והָלְָל יתְבנו מ
 ְךִּתְרַבַע ְךָתיִבְּב הְנָש םיִרשָע יל"הָז :יניעְמ יתָנְׁש דָרּתַו 4

 ךנאצְּב םינש ׁששְוְדיִתְב יתשכ הָנְש הָרְׂשֲע-עברַא
 יִבָא יהלֶא ילול :םינמ תְרָשע יִּתְרְכְשִמ-תֶא ּףֶלֶחּתַו 9

 ינָתְחְלַש םקיִר הָּתע יכיל הָיָה קָחָצְי דחפו םֶהָרְבַא יֵהלֲא
 ןעו :שָמָא חכו םיהלֶא הָאָר יֵּפַּכ עיְגְידתֶאְנ ינָע-הֶא 4
 ןבל 7

v. 5.יאו אלמ  
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 ןאָצהְו 'נְב םֶנְּבַהו יִתנְּב תֹנְבַה בקיא רֶמאֹנ ןבֶל
 הֶשֲעֲא-הְמ יִתְְבִלו אוהל הָאר הָקַא-רָׁשֶא לָכְו ינאצ
 9 הָתְרְבנ הָכְל התו ּודָלי רשא ןֵהינְבל וא םויַה הָלֶאְל
 המ ןְבָא בקי חיו בו יניפ דעָל הֶיהְו הָחֶאְו נא תיִרְב
 6 וחיו םינָבֲא ּוטקְל ויָחֶאְל בקע רמאו :הָבֲמ ָהָמיִרְ
  ןָבְל ּול-אָרְקו :לָגַה"לַע םש ולְכאָו לנדושעוו םִנָבֲא
 ₪ לגה ןְבְל רמו  :דעלנ ול ארק בקע אָתדָהְׂש רך
 :דָעְלִג ומָשדאְרְק ןכלַע םֶַה נבו יניב דע הוה
 ₪ שיא רֶתְסְ יִכ ףניבו יניּפ הָוהְי ףצי רַמֶא רׁשֲא הָּפָצמַהו
 ג יֵנְּב-לַע םישָנ חָּכַּתיסַאְו יִתֹנְב"תַא הָנעְתִיםִא :והערמ
 51 ןָבְל רמאמ :דףנבו יניֵּב דע םיִהלֲא האָר ּנמַע שיא ןיא

 יניב יִתיֵרָי רׁשֲא הָבֲצמַה הָנהְו הוה לגה | הגה במעל
 9 רבֲעֲא-אל ינָאדסַא הָבֵצמַה הדעו הוה לגה דע נבו
 לגַהְדתֶא ילֶא רבעת-אל הָּתַאדִאְו הוה לגַהדתֶא יל
 8 יהלאו םֶהָרְבֲא יהלֶא :הָעְרְל תאוה הָבֲצמַה-תֶאְו הוה
 רַחַפְב בקע עבשיו םֶהיִבַא יהלֶא וניניב ֵמפְׁשִי רוח
 % "לָכָאְל ויִחֶאְק ארקינ רֶהָּב חכ] בֶקעָי חזו :קָחְיויְבָא
 ויטפ | :רָהָּב וניל םָחָל לכו םֶחָל

 בכ .Car. XXXII בל
 א םֵהָחא רָב ויובל וָנָבִל קשנינ רק ןְבָל םּכְׁש
 + ברנו וכרדל ךלה בקעה :ומקמל ןָבֶכ בשה דלי
 + םיקלא הגמ ֶּאְר רֶׁשֲאְכ בקי רמאְו :םיהלָא יקָאְלמ
 :םינחמ אוהַה םֹוָקמַהדםְׁש ארקה הו

 8 ה ₪ =

 + ריש הָצְרא ויָחָא ושעלא ונפל םיִכָאְלִמ בקע חלְׁש
 ה ושַעְל ינדאל ןורמאת הָּכ רמאל םתא וציו :םֹוָדֲא הָרָש
 וזרָתְע-דע רחאְו יתר ןכְליסע בקי ךדמע רמָא הפ

 יהיו
 לוח +. 58. ל
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 דיִגהְל הָחְלְׁשִאְו החפשו דֶבַעְו ןאצ רומֲחְו רוש ילדיה 8
 בקיא םיִכָאלַמַה ובו :ינעְּב ןחדאצמל ינדאל ד

 ברא תאר ךלהסנו ,ושעדלאךיחאדלַא ונאָּב רמאל
 -תֶא ץחיו ול רצו דאמ בקע אָריַו :וָמַע שיא תואמ 8

 ינשל םילמנהו רָכָּבַה--תֶאְו ןאָצַה-תֶאְו וֲּארְׁשַא םַעָה
 הְּכִהְו תחאה הָנֲחַמַהילֶא ושע אֹוכָסַא רֶמאַֹו :תונחמ 9
 ֵהלֲא בקע רָמאַו :הטילפל רַאׁשנַה החמה הָיָה

 בוש ילא רֶמֹאָה הָוהְי קָחָצִ יִבָא י יהלאו םֶהְרְבַא יִבָא
 םידָסַחַה למ יתְנטק :דמע הביטיאְו ףתדלומלו ךצראל וג

 ִתְרַבָע יִלָקַמְּב יִּ דרְבעתַא תיִשָע רשא תַמָאַהלֶכִמּ
 אָנ ינליצה :תונחְמ ינשל יִתַיָה הֶּתַעְו הוה ןדריהדתַא 9

 םא ינפהו אָבְיְַּפ ותא יִכֹנָא אָרְיִכ ושע מ יחֶא ךימ
 תֶא יתמשו מע ביטיא בטיח ָתָרֹמֲא הָּתַאְו :םיִנָּבִילַע 3
 הָליִלִּב םש ןלָיַ :ברמ רֶפְסי-אל רֶׁשֲא םִיַה לח עו 4
 וע :ּויחֶא ועעל הָחנמ ידָיְכ אָּכַהְדִמ חק אהה ומ

 :םיִרָשָע םיליאו םִיַתאַמ םיִלָחְר םיִרשָע םישיתו םִיַתאִמ
 זכירפו םיִעּבְרַא תוְרֶּפ םישלש םהיִנְבּו תוקינימ םיָלַמָג 5
 ויָדְבֲעידיְּב ןִּתִיו :הָרָשְע םֶרָיעו םיִרשָע תנא הָרָשַע וה

 הוכו ינפל וכ וידכעהלַא מא ודכל רדע רד
 וכ רמאל ןושארקדתא וצו :רדע ןיכו רָע ןיִּב ומישֶת ו

 ךלת הָנָאְו הָתַאיִמְל רמאל ףֶלֶאְשו יחֶא ושע שנפ
 אוה הֶחְמ בקעיל ףךדבעל תְרמָאְו נפל הלא יִמָלּו פ
 םכנ וצו :ּניִרֲהַא אוה"םנ הנה ושעל ינדאל החלש כ

 ירחֶא םיִכְלֲהַה-לָכ-תא םג ישילשַהדתֶא םג ישה"תֶא
 םֶכֲאצֹמַּב ושעלָא ןוָהְּבַדִּת הֶוַה רֶבָּרַכ רמאל םיִרְדִעָה

 רַמָאיִּכ ּניֵרָחַא בקעי ףךדבע הנה םג םָּתְרַמֲאַו :ותא לו
 רָאְרָא ןכדירחֶאְו ינָפְל תכלהה הָחְנִמּב ויֵנְפ הָרְפַכַ

 = וינפ
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 23 -רֶא חק אוה הָלילַּב | םקו והנֲחמַּכ אֹוהֲה"הְללַּב
 וָרָלָי רָשָע דָחַא-תֶאְו ויִתחְפש יִּתְׁש-תֶאְו וישְנ יֵּתְש
 > רָבֲעו לַחנַה-תֶא םֶרבעו םַהָקו :קְבָי רבעמ תֶא רבע
 הכ דע ֹומָע ׁשיִא קָבָאװ ודבל בקע רָתעַו :ֹולרְׁשֲא-תֶא
 ג עקתו ֹוכַרי-הְּב עניו ול לכי אֵל יִּכ אָרו :רַהָׁשַה תְלַ
 2ז זרֶלָע יּכ יֵנֲחְלַש רֶמאַֹו :ֹומע ֹוקְבָאַהְּב בקי רי
 28 ויְלֶא רַמאֹו :ינָתְבַרּב"סא יִּכ ןלשֶא אל רֶמאֹו רחשה
 ₪ דוע רָמָאְי בקע אָל רֶמאַֹו :בָקעי רֶמאֹו ךמֶשדהמ
 םבישְנַאדַעְו םיקלַאדםע תיִרָשיִּכ לאְרְשידא יִּכ ףִמְש
 ל רֶמאַּו ףמש אָעהְְיִגה רָמאַו בקע לֵאְׁשַו :לָכּוּתַ
 + בקע ארקיו :םש ותא ּךֶרָבו יקשל לֵאׁשּת הו הָמָל
 | םנָפ-לֶא םנָפ םיהלָא יתיִאְרְיכ לאינפ םקְמַה םש
 32 לָאונפדתֶא רֶבָע רׁשֲאַכ ׁשֶמָׁשַה ולדחַרְזו :ישפנ לָצְנת
 9 -תֶא לֶאְרִשיִנְב ּולְכאָו אל ןֶפ"לע :וכריילע עלצ אּהְ
 -ףֵכָב ענג יִכ הוה ד ךע ךרוה ףכילע רֶׁשֲא הָשְוה רג
 :הָׁשְנַה דנְּב בקע דר

 וכ .CaP אאא יל

 א תואמ עָכְרַא מע אָּב ושע הגהְו אר ויניע בעי אָשי
 יתש לַעְו לָחְרִלַעְו הָאל-לע םיִדָלְיַהיתֶא ץַחו שיא
 ג -תֶאְו השאר ןָהיִדלחתַאְו תוחְפשההתֶא םֶשָיַו :תוחְפשה
 :םכינרחא ףקֹו-תֶאְו לחְרתֶאְו םינרחַא ָהיְִקְו האל
 3 "דע םיַמָעַפ עָבָש הָצְרַא וחתשינ םקינפל רַבָע אה
 + -לע לפיו והָכְּבַחו ֹותאָרְקִל ושע ץֶרּו גויָחֶאדדע וּתְשנ
 ה םיִשִָהְתֶא אר ויטְתֶא אָשוו בב והקשי) יחאצ
 ;\ -רׁשֲא םיִדָלְה רמאיו ךק הָלֲאדיִמ רֶמאֹו םיִרְלְיהדתאְ
 5 ןידְליו הנה תחפש ןשגתו דא םוקלא גת

ereחיש  ooןיודתשתו  
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 - שנ ראו ווחתשו ָהיֶרְליִנ הָאלדסנ שגתו :ץוחתשפו ד
 = הוה הנָתמַה"לְּכ ךל יִמ רֶמאֹו :ווקְתְשיו לַחְרו ףסוי 8
 = ושע רמו :ינדַא ייִעְּב ןקדאצְמְל רַמאו יִּתְשְנִּפ רֶׁשֲא 9
 .  אקלא בקע רֶמאּו :ךלירָשא ףל יהי ולא בר ילדשו י

 | דלע וכ יַדמ יִתְחנמ תתקלו עב ןח יתאצְמ אָנםַא
 = דתֶא אח זינצְרתו םיהלַא נפ תֶאְרִּכ נפ יִתיִאָר ןּ וג

 לָכיל-ׁשי יָכְו םיהְלָא יִנחיִּכ ךל תאָבְה רָשֶא יִתָכְרּ
 :ףדננל הָבְלֶאְו הכל העסנ רֶמאָו :חקיו ֹוָב"רַצְפִ וג
 רקְּבהְו ןאצהו םיכר םיִרָליַהיִכ עדי יִנדָא ויָלַא רָמאָ 5
 . = אָערֶבְעְי :ןאֹצַה-לְּכ ותמו דַחֶא םי םוקפדו יִלָע תוְלָע 4

| 

JT "ונוי 

 הָכאָלְמַה לָנְרל יטאְל הָלָחְְתֶא יא ודְבע ינפל נא
 ינדַאלֶא אָבָאירָשֶא ךע םידליה לֶנְרְלּו ינפְלִרֶשֶא

 יתֶא רֶׁשֲא םעָהְדִמ ףמע אָנהֶניָצַא ושע רַמאַיו :הָרְיִעַש וט
 אוה םויב בשה :ינדא ןניעְב ןחדאָצְמָא הז הָמְל מאה 16
 תִיָּב ול ןְבַו הָתֹּבְס עֶכְנ בקע :הְריִעַש וכְרדְל ושע וז

 ס :תוָּכָס םוקמה"םש ארק ןּכ"לַע תפס הָשָע יהנָקַמְלּו

 ואב ןענכ ץֶרֶאְּב רשא םֶכש ריִע םלָש בקעי אב ו
 הָרָׂשַה תֶקְלַחְ"תַא ןקיו :ריֶעָה ינּפיתֶא ןחיו םֶרֶ ןדַפִמ 9

 תָאְמְּב םקש יִבָא רֹומֲח"נְּב מ ולָהֶא םָׁשהֲטְנ רֶׁשֲא
 ס :לֶאְרַשי יהלֶא לא ולארקיו הפזמ םשדבציו :הטישק כ

 .won Cae. XXXIV דל
 תֹנְבְּב תֹואְרל בָכעְל הָרָלָי רֶׁשֲא הָאְל"תַּב הָניֵד אֵצתַנ א
 ץֵרָאָה איש ַײחַה רְֹמֲהְדִּב םכש ּהָתא ארו ץֵרָאָה ל
 ;רֶעדְּב ושפנ קבדתו :ְהֶנעַו התא בכשינ התא חק 5
 רֶמאּו :רענה בלדלע רָּכַדְיו ךענה-תֶא בהָאיו בלעידתַּב 4

 תאוה הָדְליִהתֶא יללחק רמאל ויֵבֶא רומָח"לֶא םָכׁש
 4% 8 וה וְנְבּו ותב הָיִדִִתִא אמט יִּכ עמָׁש בקע :הָׁשֲאָל ה

 ודק הוענה | יק הוענה +. 3. דל
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 6 רומָח אצו :םָאּב"דע בֶקָעְי ׁשֶרֲהָהְו הָרׂשַּב והגְקְמ"תֶא
 ז ךמ ּואָּב בקע יִנְבו :וּתַא רּבדְל םָקְלא כיב
 יִּכ דֶאְמ םָהְל רחָיו םיִׁשְנֲאָה ּובָצַעְתִיו םֶעְמָשְּכ הָדָׂשַה
 :הֶשָעָי אל ןכו בקעיתבתֶא בּכְשל לֵאָרְׂשִיְב הָׂשֲע הֶלְבְ
 8 םֶפּפַבְּב ושָפִנ הִקָשָח יִנְּבםֶכְש רָמאָל םָּתִא רֹומֲח רד
 ג דונּתִת םֶכיִתְנְּב ונתא נּתַהִתַהו :השאל ול התא אנ ות
 י יְדָּת ץֶרָאָהְו יבשת ּנָתַאְו :םָכָל וָחְקִת טינה ונל
 וג =לֶא םֶכְש מא :הב וזַחְאַהְו ָהּורְחְסו ובש םֶכיִנָפְ
 ילא ּורָמאְת רַשֶאְו םֶכיִנִעְ ןחדאָצְמא ָהיָחֲא-לֶאְו היִבָא
 9 ןרמאת רשאפ הָנְתָאו ַתִמו רהמ דאמ ילַע וכרה ןּתֶא
 88 םֶכְשדתֶא בקעה ונעו :השאל רעגַד-תֶא יונת ילֵא
 קדנד תא אממ רֶׁשֲא ּורּבַדִו הָמְרֹמּב יבא רומָחתַאְ
 4 הוה רֶבִּדִה תושעל לכונ אָל םהילא ּורְמאָ :םֶתחַא
 אוה הפְרָחיִכ הֶלְרִע ולירֶשא שיא ונתחַאדתֶא תתְל
 וט םָכְל למה וכ הת םֶא םכל תוִאנ תאֹוְביְדַא וטל
 6 ונלחמו םַכיִתְנְּבְדתֶאְ םֶכְל וניתְֹב-תֶא ותו :רֶכְזלָּ
 וז ּוניִלֶא ועמשת אלדםאו :דָחֶא םעל ּוניֲהְו םֶכְא ּונְבָשיְו
 ו ניֵעְב םָהיֵרְבַד ּובְטַיו כְלְָ ונָּבדתֶא וחקלו למל
 9 תרושעל רעה רחאדאלו :רומָחְּ םֶכש יניִעְבּו רומח
 :ויבָא תיב לכמ דָּבְכְנ אּוָהְו בָקְעְיתַכְּב ץפְחְיִּכ רֶבָּדַה
 כ ישְָאְלֶא ּורְבְדָיו םֶרִע רעשדלא ּוְּב םכשּו רומח אָבְו
 עו ובו ותא םה םיִמְלָש הָלאָה םיִׁשְנֲאָה :רמאל םֶריִע
 -הינפל םידידתַבַהְר הגה ץֶרָאְהְו התא יִרֲחְסִו ץֶרֶאְב
 2 "דא  :םֶהָל ןתנ ּויֵתְּביתֶאְו םיׁשָנְ ונלהַנ םָתֹנְבִיתֶא
 רָהָא םעל תויהל ותא תָכשְל םישנֲאָה ּונָל ּותאָי תאו
 35 םנינקו םָהְנְקִמ :םילמנ םה רׁשֲאכ רָכְלְּכ וג לומהְּב
 בְׁשְו םַהְל הָתוֲאנ ךא םֵה וטל אָֹלָה םֶּתְמְְּבלֶכְו

Seesונתא  
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 רעש יאְצלָּכ ֹונְּב םֶבָׁש-לֶאְו רֹומֲח"לֶא עְמְׁשַה ּנָתֶא ₪
 םויב יה :ֹוִריִע רעש יִאְצְייִלָּכ רֶכְזלְּכ לטו ורע הכ

 ןועְמש בקעיהגְבִנׁש וקו םיבֲאְכ םֶתויּב ישיִלשה
 ורה חטה רעָה-לע אבה וברח שיא היד יח ילו

 וחקינ ברחדיפל ּוְַה ונְּב םֶכְשהתֶאְו רֹומֲח-תֶאְו :רֶכְזלְּכ 6
 םיִלְלֲחַהלע ּואָּב בקי נְב :ואציו םָכָׁש תיכמ הניִִדתֶא לז
 םֶרָקְּבדתֶאְו םנאצהתַא :םֶתֹוחֲא ּואְמַמ רֶׁשֲא ריִעָה יוְבַ ₪

 :וחקל הָרְשּב רָשֶאדתֶאְו רֶעְב-רְׁשֲא תאו םֶהיִרְמְחתֶאְ
 תאו בו ּובָׁש םֶהישְנתֶאְו םֶפטילָּכְתֶאְו םָכיֲח"לְב-תֶאְו
 םתְרַכִע וללא ןועְמשדלָאבקעי רמו :תִָבַּב רֶׁשֲאלְּכ ל

 יִתְמ יגַאו יזרפבו נענְַּב ץֶרֶאָה בשיב ינשיִאְבַהְל יתא
 וָרְמאֹו :יתיבו נא יקְרמשנו ינוכהו יִלָע ופְסָאְנְורֶּפְסמ 31

 פ :נֵתֹוחֲא-תֶא השעי הָנוְזְכַה
 .Cap אאאט הל הל

 םָׁש-בָׁשְ לאדתיב הע םוק בקעײלָא םיחלַא מא א
 ושע ינפמ ףִחְרְכְּב ףילא הָאְרַה לֵאָל במ םש"השעו

 ורפָה ֹוָמַע רשָאילְּכ לֶאְו ותיב"לֶא בֶקָעַי רָמאּו :יִחֶא 9
 2 **< ופילַחהְו ורהטהו םכְכְתְּב רֶׁשֲא רֶכנַה יָהלֲא-תֶא

 במ םשדהשעאו לאדתיפ הלענ הָמיקָנו :םכיִתְלִמש 5
 רׁעֲא ךרהּב ידמע יהיו יתרצ וב יתא הנעה לאל

 םֶדיְּב רֶׁשֲא רכה יהלֲא-לְּכ תא בקע ונְתיו :יתְכקָה +
 תַחָּת בקעָי םְתֹא ןַמְטַו םֶהיִֶאְּכ רֶׁשֲא םיִמתַה--תֶאְו

 -לע םיהלא תפתח ו יָה ועפיו :םָכְׁשםִע רֶׁשֲא הָלֲאָה ה
 :בקעי נב ירא ֹופְדְר אָלְו םֶהיִתוְביִבְכ ךֶׁשֲא םירָעָה

 אוה לֶאיתיב אוק ןענְכ ץֶרָאּב רשא הל בקע אב פ
 זוקמל אָרְקִ במ םש בו :ומערָשַא םֶעָה"לְבְו ז

 גמ וחְרְכְּב םיהלָאָה ויִלא ול םָש יִּכ לאדתיב לא
anager” °°ויחא  

 שוקצ.7.הל יהבוןזצ.3  חגחאב לוגס . 2. דל
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 8 דתיבל תחתמ רכקּתו הקבר תקנימ הָרֹבְּד תֶמָּתַו :ויַחָא
 2 :תֹוָכּב ןולַא מש אָ ןולאָה תחת לא
 9 ְףֶרָבַו םֶרֲא ןדפְמ יִאְֹּכ דוע בקעילֶא םיִהְלֶא אל
 י דוע ךמש ארָקיאל בלע ּךִמש לא ול-רַמאַַו :ותא
 :לֶאְרְשי משדה ארק ףמש הָיָה לֵאָרְׁשיזבַא יכ בלע
 וג םיוג לָהּ יונ הבר הפ ידש לא ינֲא םיהלָא ו למאי
 8 רשא ץרֶאְהְתא :ואצי דיִצְלְחַמ םיִכְלִמּו ךממ הָיָה
 ןּתֶא ךירחא ךערולו הָגתִא דל קַחצילו םֶהְרְבאל ית
 וג ותא רבְדדרְשִא םוקָמְּב םיָהלֲא ויָלְעַמ לע : :ץֶרָאָה-תֶא
 44 ןְבָא תָבָצמ ֹוִתַא רָּכדירְׁשַא םוקְמּ הָבְצַמ בלע בעמ
 וט םשדתַא בקעי ארקיו :ןמש הילע קו סה מ פו
 ו ועמו :לא"תיב םיהלֶא םש וְּתִא רֶּבד רֶׁשֲא םוקָמַה
 דֶלּתַו הָתְרַפֶא אובְל ץֶראָהְדתַרְבַּכ דועדיהיו לֶא תב
 וז רֶמאּתַו ּהָתְרְלְּב הָתְׂשְקַהְב יה :חָּתְַלְּב שכולה
 ₪ תראָצְּב ילו :ןּפ ךל הזיסנייפ יאְריִתִלַא תַדָלְימַה הל
 ל"אָרְכ ויֵבָאְו נואְדְּכ מש אָרְקִתַו הָתַמ יִּכ ּהָׁשְפ
 9 תרי אווה הָתָרפָא ּךְרָהְּב רבָּקּתַו לַהְר תמו ןימינב
 כ -תַרָבְק תֶבצַמ אוה התרבק"לע הָבָצמ בֶקִעָי בו :םֶחָל
 גג לדנמְל הָאלֲהמ הֹלֵהֲא טי לארשנ עשו :םויה"דע לַחְר
 9 םָּכַשיִו ןְבואָר הילה אומה ץֶרָאְּב לאְרשי ןפשב יהוו :רֶדע
 פ לארשי עַמְׁשיו ויֵבֲא שגְליּפ הָהְלְּבתֶא
 23 בקעי רוכב לש יִנָפ :רָשָע םינש םסעיההינְב יָה
 - להר וב :ןולְב רכששוו הוה יולו | ןיעמשו ןֶבּואְר
 2 ינבו :יִלָתְפנ ₪ למר תַחְפׁש הָהְלְב נבו :ןמינבו ףסוי
 , דלי רֶׁשֲא בלע י גב הלא רׁשֲאְו דג הֶאל תחפש הפלז
 ₪ אָרְמִמ ויבָא קָחְצלֶא בעי אָבִו :םֶרא ןדפב ל

 :קָחְצִיְו םָהָרְבַא םש"רְדרֶשֶא ןורְבַח אוק עֶבְרַאָה תָיְרִק
 ויהיו

 קוספ עצמאב אקספ וםימעט יב צ. 2



 .CAP 35. 36. ול הל חלשיו תישארב 00

 קָחְצַי עונו :הָנָׁש םינמשו הגש תאמ קחצי ימי ויה
 וע ותא ּורְּבְקנ םִיִמָי עבשו ןָקָז וימעְדלֶא ףסֶאַו תמי
 :ber זנב בקע
 .Cap. XXXVI ול ו

 תָלְּבִמ וָשְניתֶא חקלושע :םיִדָא אּוָהושע תודְלִּת הָלֶאְו אל
 הָנֲע-תַּב הָמָביִלְְאתֶאְו יִתחה ןוליאדתפ הדָעדתֶא ןענְכ

 :תיְבנ תוחא לאעְמשידתב תמשָבתֶאְו :יוחה ןועְבְצְדתַב 3
 :לאועְר"תַא הָדְלְי תמש ןְפילֲא-תֶא ושעל הָרָע דָלָתַו +
 קרָלא חרקחתֶאְו םֶלָעְיתַאְו שיִעחתֶא הָדְלָי הָמְביִלָהאָו ה
 וישָנתֶא ושע חק :ןעְנּכ ץֶרֶאְּ יֶלדדְלְי רשא ושע יב 5

 והגְקְמחתַאְו ותיב תושְפַנלְּכדתֶאְו ייָתְנְּבדתְֶוינְּכדתֶאְ
 ןְנָפ ץֶרֶעְּב שכר רֶׁשֲא ֹונינק"לְּכ תַאְו ֹוְמָהְּב"לְּכִתֶאְ

 בָר םשוכְר יִהיִּכ :ויָהָא בלעי ןנפמ ץֶרָאדלֶא לו ז
 תא תאׂשְל םֶהיִרְנִמ ץרא הָלְכָי אלו ודְחַי תָבְשִמ

 :םוְדֶא אוה ושע ריעש רֵהְּב ושַע בשינ :םֶהינְקִמ ונְפִמ 8

 תוְמש הָלֶא :ריִעש רֵהָּב םֹוָרָא יבא ושע תּודְלִּפ הָלֶאְו
 תַמְשְכְדְּב לאּועְר ושַע תשֶא הָדָעְדְּב ופילָא ןשעיְנְּ

 םָּתְענְו וְפצ רֶמוא ןַמית ַפיִלָא יב היו ?ושע תֶׁשֲא ג
 דלְתַו ושַעְְָּב ופילָאְק שנליפ הָתְיָה | עְמִתְו ו ו?
 נְּב הלאו יושע תשא הָרָע יב הלא קלָמעדתֶא ןפיִלָאָל ג

 תֶׁשֲא תַמְשָב נְּב יָה הלא הֶזמּו הָמש הַר תחְנ לאועְר
 תֶׁשֲא ןועְבצהתפ הנע-תב הָמָביִלָקֶא יב יָה הָלֲאְו יושע 4
 הלא :חַרָק"תֶאְו םֶלַעתֶאְו שיעית ושעל דֶלּתַו ושָע וט

 ףולא ןְמיֵת ףולא ושע רָכְּכ ופיִלָא יִנְּב וָשֲעינְב יפולא
 םּתְעַג ףולא חרק ףולא נק ףולא ופצףולא רמוא 6

 נְּב הָלֵא םֹודָא ץֶרָאְּב ופיִלֲא יפולא הלא קלְמע ףולא
 חכו ףולא תחנ ףולא ושעְרְּב לאוער יֵנְּב הָלֲאְו :הָדָע וז
 תולא —

 יק ששי +. 5. 14. ל
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 םודָא ץֶרָאְּב לֵאּעְר יפולא הֶלֶא ומ ףולַא הָמַש ףולא
 88 תשא המבילהא ינּב הֶלֶאְו :ושע תשא תַמְשְב נב הלא
 יפולא הלא חרל ףולא םֶלְעי ףולא שוטי ףולא ושע
 9 הָלאְו וָשֲעינְב הָלֶא :ושע תֶׁשֲא הנעת הַמְביִלֲהֲא
 התה ליעשדיגב הלא | ם  :םהא אּוה םֶיִפְלא
 ג: רֶצֲאְו ןושדו :הנעו ןיעְבצו לבושו ןטול ץראה יבשי
 2 ויה .:םודֶא ץראְּב רעש יב יִרְהַה יפולא הֶלֶא ןשידו
 23 יִנְּב הֶלֶאְו :ענמת ןטול תוחאו םָמיְֵו ירח ןטילדנב
 24 ןועְבְציִנְב הָלֲאְו :םנאְ יפש לביִעְו תחְְמו ןולע לבוש
 ותערפ רָבָדֹמַּב םמָיַה-תֶא אָצְמ רֶׁשֲא הנע אּוה הנעו היא
 הכ הָמְבילֲהָאוׁשדהנעינבהלַאו:יבֲא ןשכצלםיהמֲחַה-תֶא
 28 :ןֶרָבּו ןֶרְתַו ןּבׁשֲאְו ןּדְמֲה ןשיד יִנְּב הָלֶאְו :הָנעדתּב
 28 :ןראו ץיע ןׁשיד"יִנְב הלא :ןקעו ןועז הלב רצַאדינב הָלֲא
 ג ןיָעְבְצ ףולא לבוש ףולא ומול ףולא יִרְחַה יפולא הָלַא
 ל הֶלֶא ןשיד ףולא רצֶא ףלַא ןשד ףולא :הנע ףולא
 2 :ריעש ץֵרֲאְב םֶהיִּפְלִאְל יִרֹחַה יפולא
 31 ךְלָמיִדְלִמ ינפל םָדֲא ץֶרֶאְּב ו וכְלַמ רֶׁשֲא םיִכְלִמה הָלֶא
 גג וריע םשו רעְּבְדַּכ עלּכ םודאְּכ למ :לֵאָרְִי נבל
 ₪ :הָרְצְבמ חרב בכ ויִּתְחַּת למ עֶלָב תֶמַו :הָבָהְנִּ
 הל תר ונְמיִתַה ץרָאמ םֵׁשְח ויִמחמ למ בָבֹוי תָמָ
 ןירמדתַא הָכִמַה דדּביִָּמ דָדָה ויְתְחַּת כמ םָׁשְח
 36 ויָתֲחַּת למ דָדָה תֶמַו :תיוע וריע םשְו בָאֹמ הָרְשְּ
 גז לּואָש ויִּתְחִת ךלמינ הָלְמש תֶמַ :דקרשממ הלמש
 5 ןח לעב ויָפְחַת למ לאש תַמִמ :רָהנַה תובחרמ
 39 ותחת למי רוּבְכַעְְב ןח לעב | תֶמַו :רוּבְכַעְָּ
 ררממחחתב לֵאָבטיַהְמ ֹותׁשַא םַׁשְנ עפ וריע םֵׁשְו רַרָה
 2 םתהפשמל ישע יִפולַא תומש הלא :בָהְו ימ תַּכ

 " :תַתָי ףולא הולע ףולא עגמת ףולא םַתמְשּב םָתֹמְקִמל
 ףולא
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 טק ףילא :ןניפ ףולא הלא ףולא הָמְביִלֲהֲא ףולא 2
 םֶריע ףולַא לָאידנמ ףולא :רֶצְבִ ףילא ןמית ףולא <

 ושע אוק םֶתְזחֶא ץֶרֶאְּב םתבשמל םודָא יִפולֶא | הָלֶא

 :םֹוָרָא יִבֲא
Car. XXXVI. ול 

 0? 5 פ פ פ ול
 תָדְלִּתוהְלֶא :ןעֶנְפץֶרָאְּב יָבֶא יֵרּגְמ ץֶרָאְב בלע בש א 5

 ויִחָא"תַא הער הָיָה הָנָׁש הָבְׂשִע-עבְׁשְדְב הס בלע
 ויֵבֲא ישנ הפלְז יִנְבתְֶ הָהְלְב יִנָּבתֶא רענ אּוהְ אל

 בַהֶא לֵאָרְׂשְו :םקיכאדלֶא הַעָר םָתָכִד"תֶא ףסוי או 5
 תֶנְתְכ ול הֶשעְו ול איה םנְקְזְבִיִכ וָנְב"לְִּמ ףסוידתַא

 וימָאלָּכִמ םֶהיִבָא בֶהֶא ותאדיק ויָחֶא ואְריו :םיִספ 4
 םולח + הסוי םלֲהו :םֶלֶשְל ורְּבּד ולְכְ אלו ותא ּואְנַשיַנ ה
 -ועָמש םֶהיִלַא רֶמאֹו ותא אנט דע ופסויו ויחֶאְל ךנמ 5
 םימְלאְמ .ּוטְְנַא הגה :יִּמְלַה רשא הזה םולחה אנ ז

 הגהְוהְבָצנסְנו יִתְמְלֶא המס הגה הָרְׁשַה ְךְּב .םימְלַ
 ויחַא ול ורמאיו :יתמלאל יוהתשתו םֵכיֵתמְלֵא ; הֶניִבְסִת 5

 לוע ופסוו ּונָּב לשמת לושמדםא ּונלָע למת למה
 לה דש םלחו :וירכדדלעו ויִתְמְלַחלַע ותא אנש 5

 רוע םולֲח יִּתְמַלֲח הנה רֶמאֹו ויִתֶאְל ותא רפסיו רֵחַא
 | = יל םּוחתשמ םיִבָכוִּכ רֶׂשֲע דַחַאְו חַהְו שמשה הנו

 == המ ול רֶמֲאַו ויבָא ובר לֶחֶאדלֶאְו ויְבָאלֶא רפסינ \
 ףיחַאְו ךֶּמִאָו נא אובְנ אובָה ּתְמְלַח רשא הוה םיִלָחַ

 -תֶא רֶמָׁש וָכָאְו ווחֶא ובאו :הָצְרָא ל תֹוֲחּתְשַהְל ג
 :םבכָשְּב םֶהיֵבֲא ןאָצדתַא תועְרְל ויָחָא וכלי :רָבָּדְה ג
 הָכְל םֶכְשְּב םיער ליחא אולה ףטוידלֶא לֵאָרְשִי מא 5
 האְר אדל ול רֶמאַֹו :ינגה ול רֶמאֹּ םֶהיִלֶא ךַחְלֶשִאְו 4
 -תא דן * שר ו

 חא לע דוקכ +. 12. ל
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 הֵחְלׁשִו רד ינבשהו ןאצה םוָלְשתֶאְו ףיחַא םוָלְׁשתֶא
 ופ העת הגְהְו שיא ּוהָאְצְמִו :הָמָבָׁש אבו ןורְבִח קמעמ
 16 -תֶא רָמא :שכבתהמ רמאל שיִאָה והָלֲאְׁשו השב

 ו רמו :םיער םָה הָפִא יל גָיִהְדִגַה ׁשקְמ יֵכנֶא יחא
 *י7 ףליו הֶנָתֹד הָכְלִנ םיִרָמְא יִתְעַמָש יִּכ המ יעְסְנ שיאה

 18 קחרמ ֹותֹא יִאָרַו :ןָתֹדְב םֶאַצְמַו ויָחֶא רַהַא ףסוי
 9 ּורָמאַו :ֹוִתיִמָהל ותא יִלְּכִנְתִ םֶהילֶא בָרְקִי םֶרָמְבּו
 כ | זדָתִעְו :אָּכ הלה תֹומלֲחַה לב הוה ויָחָא-לֶא שיא
 הָעְר היה ּנָרמֶאְו תורבה דַחאְּכ והָכְלָשִנְו ּוהנְרַהנו כל
 גג ּוהָלֲצַו ןבואר עמשיו :ויתמלח ויהידהמ הָּאְרְִו והְתֶלְכַא
 9 -לַא ןבּואָרו םָהלֲא רָמאִיִו :שָפָנ ָּכנ אל רמאיו םדימ
 רָּבדְמְּב רשֶא הוה רוָּבַהְְלֶא ותא ּוכילַשה םֶדְּוכְּפְשִּת

 , ובשהל םֶדָמ ותא ליִצה .ןעמְל ובְדורְלָשתִילַא ךָ
 5 דתֶא וטישפמ ויחֶאְדלֶא ףֶסוי אָּב"רְׁשִאְכ ידו זויְבְאלֶא
 2 והֲחָקֹו ויָלָע רָׁשֲא םופפה תֶנְתְכתֶא ונְתְכִִתֶא ףסוי
 הכ ובשמ :םיֶמ יִּפ ןיא קר ריָּבַהְו הָרְּבַה ותא ּוכְלְׁש
 םילאעמשי תָהְרֶא הָנהְו יאָר םָהיֵניֵע ואו םֶחָל"לְבֲאַל
 םיכלוה טל יִרָצּו תאכְנ םיִאְׂשְנ םֶהיֵלֹמְו דָעְלִנִמ הָאְּב
 2 יִכ עַצָב-המ ויָחְאְדלַא הָדּוהְי רֶמאֹו :הָמְוְרַצִמ דיִרֹוהְל
 גז םיִלאַעְמְׁשיִל ּנָרְכִמִנְוּוכְל :ֹומָּד-תֶא וניִפבְוּוניחָאהתָא גרַהנ
 ;ויָחֶא ִעְמִׁשַו אוק ּוָרָשְב ּניחָאייִכ ֹוביַהְּתלַא נד
 ג ףסוידתַא יֵלֲעַו כשמו םירחס םיִנָדִמ םישְנַא ורבו
 ףַסָּכ םיִרְׂשְעְּב םילאעְמשיל ףפוידתַא ּורְּכְמַנ רובהדמ
 29 הגהו רובה"לֶא ןבּואְר בשיַו :הָמיִרַצמ ףסוידתא איב
 רמאינ וָָא-לָא בָׁשּ ויִדנְּב-תֶא ערקו רוכּכ ףסוידיא
 1 ףסוי תֶנְתְּכדתֶא יחקינ :אָבנֲא הֶנָא נאו ּוניִא דליה
 ₪ וחְלַשְיו :םָּדב תנְתְּבַהִתֶא לְּבְמַו םיִע ריִעָש וטחְש
 ונאַצְמ תאז ורמאיו םהיִבָאדלֶא ּואיִבִיו םיִפפַה תֶנָתְּכדתֶא

 רכה
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 רַמאֹו הָריִּכִ :אל-םא אוה ְּךנב תֶנְתְּכַה אָלהרָּבַה 5
 ערכיו :ףסוי ףרט ףֵרֶט והתְלְכַא הַעְר הָיַה יֵנְּב תָנֹתָּכ 4

 םימ נבלע לָּבַאְתַו ונְתְמְּכ קש םשו וולמש : בקע
 םנְתַהְל ןַאְמו ומֲחנִל ויְתֹנְּב"לְכ וְב"ִלְכ מקו :םיבר הל

 :ויבא ותא דב הֶלֶאש לָבָא ינּפילֶא דָרָאיִּכ רמו

 העְרפ םיִרְס רפיִטֹפל םֶרְצמ"לֶא ותא ּורָכָמ םיְִדְמִ +5
 = ענו  פ :םיִהָּבַמַה רש

 .Car אאאוהו חל הל
 שיאדדע טו ויָהֲא תֶאמ הָדּוהְי דרו אוהה תַעָּב יהו א
 ינענכ שאת הודי םשדארה :הָריה ומשו יִמָלְרע ?
 תורקו ןּמ דלתו רהֶּתו :ָהיֶלֵא אבי ָהָחֶמיִו עוש ֹומְׁשּו 3
 :ןנוא ומשדתא אָרְקַתִו זמ הלו דוע רַרְתַו :רע ומָׁשתֶא +
 םזְכְב היהְו הלש מְׁש-תֶא אָרְכּתַו ב דלתו רוע ףְכַָו ה

 ּהַמׁשּו וָרֹוכְּב רעל השא הָדוהְי הקו :ותא ּהָּתדּב
 והָתְמִו הוה ניִעְּב עֶר הָדּוהְי רכְּב רע יהו ֹודָמָּת ד
 םֵּכִו ךיחא תַשאדלֶא אב ןְנואְל הֶדּוהְי רַמאֹּו :הָוהְי 8
 היה ול אָל כ ןוא עדננ :ףיחָאְל עֶרָז םָכָהְו תא 9

 יִתְלְבְל הֶצְרַא תחשו ויחֶא תֶׁשֲא-לֶא אָכמֲא הָיָהְו ערוה

 -םנ תו הע רֶׁשֲא הוה נב ערינ :וחֶאְל עני
 דזריב הְָמְלַא יבש ֹותָלַכ רָמָתְל הָדּוהְי רָמאָ ותא וו

 תווקדסג תומָיְדִּפ רמָא וכ נב הָלש לדני .ףבְא
 תמָּתַויִמָיהּבְרַו :ָהיִבָא תיכ בשתו רָמּת דלַתַיָחֶאְּכ 3

 טאצ יוזילע לעו הוה םֶחָנִַו הדוהידתשא עושדתב
 רמאל רַמָתל דנו :הָתְנַמַּת ימְלְדעֶה והער הָריִחְו אוה 3
 ָּתּונְמְלַא יִדְנְּב רסָּתַ :נאצ זנְל הָתְנִמִת הלע דימח הגה 4

 רשא םִיניִע חתפְּב בש הלו העצב סת היללמ

 הגחנ"אל אוו הל לֶרְנִכ הָהָר ִּכ הָתמת ךרד"לט
 רֶתְשִכ יִכ הנוזל ָהָבְׁשֲחַּו הָדהְי ָהֶאְרִ :הָׁשֲאְל ול וט

 תינפ
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 15 ףילא אוָבְא אָנ-הָבָה מאיו ךררהדלֶא הלא טו :ָהינְפ
 אֹובְת יִּכ ילְָתְמִהִמ רָמאתו אוק ותְלַכ יִּכ עַרָי אָל יֵּב
 וז רָמאתַו ןאָצַהְדִמ םּעהיִדִּג חלש יִכְנָא רֶמאֹו יל
 5 רשא ןובְרעְה הָמ רֶמאֹו :ִחְלָש דע ןֹובְרע ןתתדמא
 דת ְָּב רשא ךטמו ליפו ְךְמֶהֹה רמאתו לתא
 וי הַפיִעְצ רסתו לתו םקתַו :ול דקו הלא אב חל
 כ יִדָנתֶא הָדּוהְי חַלָׁשו :הָתּנְמְלא יִדְנּב ׁשֵבְלּתַו היֶלָעַמ
 הרָשאָה דימ ןֹובְרעַה תחקל ימָלְדְעָה והער דְִב םיֹועָה
 = 91 השדקה היא רמאל הָמְקְמ ישְנַאתֶא לאשינ האמ אְָ
 :השדק וב הָתְיָה-אְל ורָמאַָו ךרההילע םִיניִעְב אוה
 גג םםבֹוקָמַה ישָנִא םגו ָהיֶתאָצְמ אָל רָמאָו הָדוהְיילֶא בש
 3 הלדחקת הָדּוהְי רמאַּו :השדק הֶוְב הָתְיֲה-אל ּורְמָא
 :ּהָתאָצְמ אל הָתַאְו הוה יִדגה יִּתְחְלֶש הנה ובל הינו
 > רמת הָתְָו רמאל הָרְוהיִל דיו םיִׁשָדָח שֶלְׁשמְּכ ו יהי
 האיצה הָרּוהְי רַמאֹו םינטןל הָרָה הגה םגו ףַתְלּ
 הכ רמאל ָהיַמֲח-לֶא הָחְלַש איהְו תאצומ אוק :ףַרָשַתְ

 יִמְל אָנירּבַה רַמאתַו הָרָה יֵכֹנָא ול הָלְאדרָשָא ׁשיִאְל
 28 רֶמאַו הָדוהְי כו :הָלאָה הַממַהְו םֶליִתְפַהו תָמָתֹחָה
 ףסידאלו נב הלשל ָהיּתַתנ"אְל ןכדלעדיק יִנְמִמ הָקָדָצ
 גז :הָנְָבְּב םיִמֹואָה הגהְו הָּתְרל עב יֵהיו ּהָתְעַדל די
 וייל רשקתנ תדלימה חקתו ךיךתוו הָתְדְלְב יה
 29 אָצָי הָהְו ודָי םישמכ ויה :הָנשאָר אָצְי ה רמאל גש
 :ץֶרפ מש ארקיו ץרפ יל סצְרָּפיִדמ רמתו וא
 ל ם :חַרְ ומש ארק ינשה ודי-לע רשא ויחֶא אָצְי רמו

 ןח ישימה .Car. XXxIX טל
 א רש העְרּפ םיִרְכ רפיטופ ּוהָנְכּו הָמיָרְצִמ דכוה ףסו
 והדרוה רֶׁשֲא םילאעמשיה דימ יֵרְצִמ שיא םיִחָּבַטַה
 2 תיָבְּב יהיו חיִלָצַמ שיא יהי ףסוי-תֶא הָוהְי יהו :הָמָׁש

 וינדא 5
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 "רֶׁשֲא לכו ותא הי יכ ינדֶא אנ +יִרָצְּמַה וָנרֲא 9
 עב ןה ףסוי אָצִמַ ודב חילצמ הֶוהְי הע אה +

 דב ןַתְנ "שילבו ותיכילע והדקפוו ותא תרשוו
 ףְרְבִנ ולשי רָשָאלָּכ לַעְו ותיִכְּב ותא דיקפה אמ יהיו ה

 הדָוהְי תַכְרּב יהו ףסזי ללְנִּב יֵרְצִמַה תִיִבדתֶא הָוהְ
 יב ול-רְׁשַא-לכ בע :הֶדְשְבּו יב לש רֶׁשֲא"לָכְב <

 תווה"רשא םֶחָלַהסֲא יִּכ הָמּואְמ ותא עַדָיאְלְו ףסוי
 רחא יהב :הָאְרכ הפו ראָתהַפָי ףֶסֹי יה לקוא 4

 ףסוידלָא ָהיְניעְתֶא נדֲא-תׁשֲא אָשתַו הָלאָה םיִרְבּדַה
 ןה וינדא תֶׁשֲא-לֶא רמאמ ןןאמו +ימע הָבְכַש רָמאָה
 יב ןתנ וכ"ׁשײרְׁשֲא לקו תיָּבַּב"המ יִתֶא עדיאל ינדא

 הָמאָמ לעָממ ךׁשֶהאַלְו ינממ הוה תב לוד יניַא 9
 הלנה הָעְרַה הֶׂשעָא ךיאְויתשאדתא רשאב תאי

 םי | םוי ףסויזלָא ּהָרְּבַרְּכ יהיו :םיהלאל יִתאַטַחְו תאוה י

 םוהְּכ יהו :הָמִמ תויהל ּהָלְצֲא בכל הילא עָמָשאַלְו ג
 ישְנַאַמ שיא ןיאְו יתְכאלְמ תושעל הָתְִּבַה אָבִּ הָוה

 ימע הָבְכַׁש מאל וָדְנְבְּב והָשּפְתִתַו :תיָבִּכ םָׁשתיְבַה וג
 ּהָתאְרִכ יהו :הֶצִחַה אצו םֶנוּהָדְב ודְנִּב בו ג
 ּהָתיִב ישְנַאְל ארק :הָצוִחַה םֶנֹו הדב ודנּב בעיָכ 4

 קחצל יִרְבַע שיא ּונָל איבה ּואְר רמאל םֶהָל רַמאֵּהו
 ועָמְשָכ יָה לדג לוקְּב אָרְקִאְו ימע בכשל ילֵא אָב נָכ ומ

 אצוו םנו יִלְצא ודב בע אָרַקֶאְ ילוק יתטירהפ
 :ֹותיֵב"לֲא ןָנדַא אוְבִידִע ּהָלְצֶא ּדְנִּב חנו :הָצִחַה ו
 דָבַעָה ילא אָּב רָמאְל הָלֶאָה םיִרָבְִּכ וילֵא רֶּבִדִַ וז
 יקוק ימירהפ יהוו :יִּב קָהָצִל נק תאבה"רשא יָרְבִעָה 8
 עמשכ יהו :הָצּוִחַה סו יִלְצֶא ִדָנְב בועה אָרְקַאְו ו

 םיָרָבְּדַּכ רמאל וָלֲא הָרְּבַּד רׁשֲא וּתְשא יִרְבדתֶא ויָנדַא
 ותא ףסוי יִנדֶא הקו :ֹפַא רַחו ףדבע יל הֶׂשָע הָלֲאָה כ

 והנתיו



 67 .GENESIS CAP 39. 40. מ טל

 םיִרּסֲא ךלמה יִדוסֲא-רְׁשַא םוקמ רהפה תיל ונח
 עו ויִלָא טו ףסוידתַא הָוהְ יהְו :רַהְּקַה תיִבְּב םָשה
 2 "תיב רש חו :רהקההתיב רש יניעְב ונח ןֵתַו דָכָח
 רַהָּסַה תיִבָּב רֶָשֶא םריסָאָה"לַכ תא ףסוידדיּפ רהפה
 9 תיב רש | ןיִא :השע הָיָה אּוה םָׁשםיִׂשֹערֶׁשֲא-לָּכ תַאְ
 ותא הָוהְי רֶׁשֲאַּב ודב המּואְמ--לכיהתַא האר רַהְפַה

 פ :יִלְצמ הָוהְי השע אֹוה-רָׁשֲא
 יעיבש .Carp. XL מ

 א םִיַרְצִמיְלַמ הָכָׁשִמ ִאְטָה הָלֶאָה םיָרָבְּדַה רחא יה
 ג יִנָׁש לע הערפ ףצקינ :םיִרצמ ּךְלַמְל םֶהינְרֲאַל הָפֹאָהו
 3 םתא ןתיו :םיִפֹואָה רש לע םילשמה רש לע ֹויָכיִרְס
 רֶׁשֲא םּוקִמ רַהָסַה תיִכילֶא םיִחְבַמַה רש תב רַמָׁשמְּב
 4 םָּתִא ףֶוידתֶא םיִחָּכִמַה רש דפו :םש רּקֶא ףקֹ
 ה םֶהיִנָש םלֲח ּומְלַחַ :רָמַׁשִמְב םיִמָי והיו םֶתא תַרָׁשִנ
 הקָשמה יִמלָח ןוְרְתפַפ שיא דָחֶא הָליָלְב ומלָח שיא
 :רַהְסַה תיִכְּב םיִרּוכֲא רֶׁשֲא םירצמ ךלמְל רֶׁשֲא הָּפאָהְ
 6 : ביפו םנהו םֶתא אֵרּו רֶקְּפִּפ ףסוי םקילא אב
 ז ודא תב רָמָשִמְּב ותא רֶׁשֲא הערפ יִסיִרְסדתֶא לֵאְׁש
 8 םבולַח ויִלֶא ּורְמאָו :םויה םיִעָר םֶכיִנָּפ עמ רָמאל
 םיהלאל אּולַה ףסוי םָהְלֶא רָמאיַו ותא ןיִא רתפו ונמלח
 9 ֹומלֲח--תֶא םיִקְשמַהְדרש רפסְוו :יל אָנורפס םיִנרֶתּפ

 י הָשלש ןַפִנְבו :יִנָפל ןפְנְהַוהְו ימולחְּב ול רמאָנ ףסויל
 ָהֶתלְבְׁשַא ּוליִשְבַה ּהָצִנ הָתְלֲע תַחַרֹפְכ אוקו םנירָש
 וג טָחָשֶאְו םיִבְנעָה-תֶא חכו יֵדְְּכ הָעְרפ םֹוָכְו :םיִבָנִע
 :העָרפ ףָכ"לַע םּוִכַה-תֶא ןִּתֶאְו הערפ כלא םָתֹא
 13 םיִמָי תָׁשְלְׁש םיִנרָׂשַה תׁשלְׁש ָנרְתפ הָז ףסוי ול רָמאָמ
 ו ָךְבישָהְו ףָשאר"תַא העָרַפ אָׂשִי םיַמָי תֶשְלְשודיִעְּב :םה

 -לע =
 יק ידיסא .v 20. טל
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 רשא ןושארַה םָּפְׁשמּכ ּודָיְּב הערפדסוכ ַתַתנו ךנכ"לע
 ל בטי רָשַאְּ ףתא יִנֶתְרכימא יִּכ :והקשמ יָה 4

 ינתאַצוהו העְרְפילֶא נמרּכוהו רֶסַה יִדָמְע אָנֶתיִשַעו
 הפדסנו םיִרְבַעָה ץֶרָאמ יִּתְבֹנג בנְניַּכ -:הֶזה תִיַּבַהְדִמ וט
 םיפאָקְ"רש אָרּו :רווְּבּב יתא ומָשיּכ הָמּואָמ יִתישְמְאל 5

 הקו ימולחפ גאה ףסוילָא מאה רֶתְפ בטי
 לכַאמ לָּפִמ ןויִלָעָה לפבּו :ישארזלע ירח ילס הָׁשלָׁש וז

 למ le םתא לכא ףועהְו| הפא הֵׂשֲעַמ הָעְרּפ
 זכיִלָפַה תשלש .נְרְתַפ הז רָמאַ ףֶסֹו עו ישאר

 -תֶא הלרפ אשי םיִמָי תֶשְלִש | הושב :םה םימי תש 19
 -תֶא ףועָה לֶכְאְו ץע-לע ְּךְתוא הָלֶתְו למ ףשאר |
 -תֶא תֶָלִה םִי ישילשה םויּכ ו יה :חלצמ ףרשב / 0
 רש | שאָר"תַא אשיו ויִדְבַעילְכְל הַתְשַמ שעו הערפ "
 ביו :ּּויִדְבַע ךוְתְּב םיִפאָה רש ׁשאָר"תֶאְו םיקשמה 1

 :הערפ ףּכ"לע סופה ןתיו והָקָשמדלע םיִכְׁשמַה דושדתַא
 רקיאלו :ףסוי םָהְל רֵתְפ רֶׁשֲאַכ הָלּת םיִפֹאָה רש תאו =

 :ּוהָחְכְשיו ףקוידתַא םיקשמה"רש
 .Car. XLIL אמ

 0י פ פ פ אמ
 "לע דמע הנהְו םלה הערפו םיִמָי םִיתָנַש ץקמ יהי א
 קדארמ תופי תֹורפ עבש תלע ראיַהְמ הָגְהְו :ראה ל
 תורחא תורפ עבש הנה :ּוחְאב הָניִעְרּתַו רָשְּב תֶאיִרְבּו 3

 רַשְּב תוקדו הֶאְרִמ תֹעָר ראָיְהְדִמ ןֶחיִרָחֶא תוָלֹע
 תורפה הָנלכאתו :ראה תפש-לע תֹורְּפַה לַצֶא הָנדִמַעְתְו 4

 רפי תורפַה עבש תֶא רֶשְּבַה תפקדו הֶאְרַמַה תֹועָר
 תש םלָחּו ןָשיו :הפְרפ ץקיו תאירְּבהְו הֶאְרִמה ה

 :תובטו תואירָּב דָחֶא הָנָקְּב תוקע םיִלָבְׁש עַבָׁש | הנה
 הנהו

 גוב ץמק +. 5. אמ | עולמ +. 15.מ



69 GENESIS CAP. 41. אמ 

 6 :ןֶקיִרְחֶא תֹוָחְמִצ םיִדַק תַּפּורְׁשּו תֹוקִּד םיִלָבְׁש עֶבׁש לנו
 ז תואיִרְּבַה םילָּבשה עבְש תא תוקדה םלִָּׁשַה הנעַלְבַו
 5 םעְפִתַו רקבב יה :םוְלָח הנו הלרפ ץקייו תֹואלמַהו
 -לָּיתֶאְו םיִרצמ ימְמְרַחילֶּכְדתֶא אָרְקַו חלו וחור
 קכתוא רֶתופדיאו ומלח"תא םָהְל הלרפ רפסיו ָהיִמָכֲח
 9 דתרֶא רמאל הָעְרפיתֶא םיקָשַמַה רש לכדו :הֶעְרפְ
 יתא ןתו ויִדְבְעְלַע ףצק הָלְרַּפ :םוה ריִּכומ ינֲא יֵאְמֲח
 :םיִפֹאָה רש תאו יתא םיחְּבַטַה רֶׂש תיִּב רמָשִמְּב
 ןְחְתפְּכ שיִא אֹוָהְו ינא דֶחֶא הָלֵלְּב םיִלָח הָמְלַחִמ
 םיזכטה רשל דָבַע ירבע רענונתא םשָו :ּונָמְלֲה ומלח
 ;רֶתָּפ ומלִחּפ שיא ּוניִתְמְלַחְדתֶא ונל-רתפ ילזרפסְ
 ותא ינכדלע םיִׁשַה יתא הֶיַה ןּכ כ נְל-רַהפ רֶׁשֲאַכ יֵהֵי
 רובה והָציַו ףסוידתא ארק הערפ חלש :הֶלְת
 ;רערפ רָמאַו :הָעְרְפלֶא אבו ויתלמש ףפחו טלנו

 יתַעמש יאו ותא ןוא רתפו יִתְמלַח םיִלָח ףסוידלא
 6 -תֶא ףסוי ןעיו ותא רּתְפְל םִוָלֲח עַמְׁשַּת רמאל יִלָע

 :קדעְרפ םּולשדתַא הָנַעָי םיהלָא יֵדָעְלִּב רמאל הָעְרפ
 גז :רֶאְיִה תפש"לע דמע יִנְנָה ימלחב ףסוידלַא הערפ רָב
 ו תָפו רָשְּב תֹואיִרְּב תֹורָּפ עַבָׁש תלע ראָיְהְדִמ הנו
 ו תרולע תורָחֶא תורפדעבש הגהְו ּוחֲאְּב הניעְרתו ראה
 יתיאָריאל רָשּב תוקרְ דֶאְמ רַאָה תעְְו תולד ןְירֲהַ
 כ תוקרק תורפה הָנְלַכאּתַו :עְרְל םִיַרְצִמ ץֶרָאדלְּכְּב הנַהְכ
 גג הָנאַבּתַו :תֶאיִרְּבַה תונשארָה תֹוָרּפַה עבש תַא תוָעְרַהְ
 ער ןָהיִאְרמּו הֶנּבְרְקְדלֶא ּואָביִּכ עדונ אלו הֶנָמוק-לֲא
 2 םיִלָבַׁש עבשוהגהְו ימלַחּפ אֵרְֲו :ץקיאו הָלחְתַּכ רשֶאּכ
 ג םיִלָבׁש עַבְש הנו :תובטו תֶאלמ דָחֶא הנְכְּב תל
 24 לבה :םהיִרָחִא תוחמצ םידק תופְדַש תוקד תומְנֶצ
 דלֶא למאָו תובטה םיִלְּבְשה עֵבׁש תֶא תלה םילָבְׁשַה

 םימטרחה

- 

- 1 
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 1 שפכ
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 םולָח העְרפדלֶא ףסוי רֶמאַֹו :יל דיגמ ןיאָו םיֵמַטְרַהַה הכ
 :הערפל דיגה השע םיִהְלֲאָה רׁשֲא תֶא או רָחֶא העְרַפ

 םילָּבשַה עַבָשְו הָנַה םִנָׁש עבש תבטה תֶרַפ עַבָׁש 6
 תֹּורָּפַה עֶבְׁשְו :אָהדָהֶא םִלָח הָגַה םיִנָש עבש תבטה זז

 עַבַשְו הָנַה םיִנָש עבש ןְנִרֲהַא תלעֶה תעְרֶהְו תקרה
 :בעְר יש עב יָה םידקה תֹופְרׁש תולרה םיִלָּבְׁשַה

 השע .םיהלֶאָה רשא העְרפ"לֶא ִּתְרַכְד רֶׁשֲא רֶבָּדַה אּוה ₪
 יכודָג עָבְש תִאְּב םנָׁש עבש הגה :הָעְרַפ-תֶא הֶאְרַה א
 חֵּכְׁשנו ןָהיִרֲחַא בָעְר גש עַבש ּומָכְו :םִיָרְצִמ ץֵרֲאלְכְּב ל
 -אָלְו :ץֶרָאָהזתֶא בערה הָּלָכְ םורצמ ץֵרָאְּב עֶבְׁשַה-לָּכ 1

 דֵבְכיְּכ ןכייַרֲהַא אּוקה בערה ינפמ ץְראְּב עֶבָשַה עַדָו
 -יִכ םָיִמעּפ הערפדלא םִלָחְה תנָׁשַה לָעְו אמ אוה גל

 :ותשעל םיִחלֲאָה רהמִמּו םיהלֶאָה םַעָמ לבדה כג
 ץֶרָא-לע והתישיו םָכָחְו ןובְנ שיא הערפ אַרִי הָּתַעְו 5

AT ד 

 ad ץֶרָאָה-לַפ םידקפ דקפיו העְרפ הָשעָי :םִיָרְצִמ 4
 -לָּכיתֶא וצבי :בשה גש עַבָשְּב םולצִמ ץֶרָא-תֶא הל

 -דִי תַהּת רֶבּרבְצַו הָּלֲאָה תֶאְּבַה תוכטה םיִנָשַה לָכֹא
 ץֶרֶאְל ןודקפל לְכֲאָה הָיָה :ורמְשְו םיִרָעְּב לָכְא הָעְרַפ
 תֶרָּכת"אָלְו םִיִרְצִמ ץֶרָאְּב ןיְיְהֶּת רֶׁשֲא בערה ינש לבשל

 =כֶּכ יִעַעְבּו הָעְרפ יִניִעְּב רָבּדַה בטייו :בָעְרְּב ץֶרָאָה הז
 רשא שיא הָוָכ אָצְמִַה ויִדְבְעלֶא הערפ רמו :ויְדְבָע 8
 עידוה יֲִהֲא ףסוידלָא הערפ רמאמ וב םוהלא חור,
 הָתַא ּדוִמְּכ םֶכָחְו ןובנְךיא תאזלְּכתֶא תא והלא מ

 לּדנא אפה קר יִמלֶּכ קשנ דיפדלעו יתיכדלע היה
 -לָּכ לע יזתא יתתָנ דאר ףסוידלָא הֶעְרפ רמו ממ

 ןתיו ודי לעמ ו ותְטְּבְטַתֶא הָעְרִּפ רו  :םיִרְצִמ ץֶרָא 9
 דָבָר םשִיו שָשדידְנְּב ותא שבלמ ףסוי ריזלע ּהָתֹא

 -רֶׁשֲא הָנְׁשַמַה תָבָכְרְמְּב ותא בּכְרִ :ֹוראָוְצהלַע בָהְוַה 9
 ול
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 :םִיָרְצִמ ץְרַא-לְכ לע ותא ןיִתְנְו ךְרְבִא ויִנְפְל וארקיו ל
 44 :ביִָייאל דידעלבו הָעְרֶפ יגא ףסוידלא הֵעְרַּפ רָמאַ
 המ הערפ ארק :םִיָרְצמ ץֶראילֶכּב ולְגְרדתֶא וְדִידתֶא שיא
 i יטופדתב תנְָא-תֶא ולְוַתַו חנעפ תנפצ ףסוייסש
 כ ףסויו :םירצמ ץראזלע ףסוי אצו הָׁשֲאל ןא ןהכ
 תצצוו םירצמדךלמ הערפ ונפל ודמָעְּב הנ םיִשלֶש
 47 שַעָּתַו :םִיְרצַמ .ץרילָכּ רבעו הערפ ינפלמ ףסוי
 4 | לָכְא"לְבְדתֶא ץבקיו :םיצמקל עבשה ינש עַבָשְּבְץְרֶאָה
 םיִרְטְב לכאה תו םירצמ ץֶרֶאְּב יָה רֶׁשֲא םיִנש עבש

 ו9 רֹבְצו :הקותב ןֶתָנ היִתביבס רֶׁשֲא ריִעָהדהַהֶש לֶכְא
 -יכ רפסל לֶדֶחְיִּכ דע רֶאְמ הברה םיה לוחְּכ רָב ףסוי
 תש אֹובָּת םֶרטב םינָב יִנָש דָלָי ףַסויִלּו :רָפְסִמ ןיִא
 :ןוא ןהפ ערפ יטופדתַּב תָנְסָא ולזהדלִי רֵׁשֲא בערה
 91 "תֶא םיהלָא ינשניכ השנמ רֹוכְּבַר םשדתא ףסוי אָרְקו
 52 םירפא אָרְק ינשה םש תֶאְו :יִבָא תיֵּב"לָּכ תַאְו יִלָמעדלָּכ
 % עבשה ינש עבש הנילכתו יינַעְלֶרֶאּב םיהלֶא יִנְרְפַהיִּכ
 % בַעְרַה ינש עבש הָניִלֵחּתַו :םירצמ ץֶרֶאְּב היה רֶׁשֲא
 -לכבּו תוצראה"לָכּב בעְר יה ףסוי רמָא רשַאָּכ אובל
 הנ קעָצִיו םִיַרָצִמ ץראלְב בטרתו :םָהָל הָיָה םִיָרְצִמ ץֵרָא
 וכל טְירְצִמלְכְל הֵעָרַּפ רָמאֹו ב-2 הֵעְרפילֲא םַעָה
 58 דלָּכ לע הָיָה בַעְרֶהְו :ושעת םכְל רמאידרשא ףסוידלֶא
 םירצמל רכשו םהכ רשאדלָּכדתֶא ףסוי הַּתפַוץִרָאה נפ
 פז הָמְיַרצִמ ּואָּב ץֶרָאָהלְכ :םיִרָצִמ ץֶרָאְּב בָעְרָה קַח
 :ץֶרֶאְילֶכְּב בערה קזחיִּכ ףסוידלֶא רבְשל

 ור .Car אז במ

 א וינבל בקעי רֶמאֹּו םִיָרְצמְב רָבָׁש-שִי יִּכ םקעי ארו
 2 םִיָרצְמְּב רָבָׁש-שי יִּכ יִּתְעַמְׁש הנַה רָמאו :יארתמ הָמְל
 דודר נפה בקמ ו

 ג.

 ה:נומק דימל .צ 50. אמ
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 ודְריַו :תּומְג אָלְו הָיִחְְו םָׁשַמ ּוטְלדּורְבַשְו המשודר 8
 יא ןיִמנְב"תֶאְו :םירצממ רָב רּבְׁשְל הרשע ףסוידיחא +

 :ןוסָא ונָאְרְקיִדִפ רמָא יִּכ ויָחֶאְדתֶא בלע חלשדאל .ףסוי
 בערה הָיְהְדיִּכ םיִאְבַה דוְתְּב רבשל לֶאְרשִי יב ואביו ה
 ריֵּבְׁשַמַה אּוה רקע טילשה אוה ףסויו :ןעֶנְּכ ץֶרֶאְּב <

 :ביפא .ולדווחתשוו ףסוי יחֶא ואבו ץֶרֶאְה םעדלָכְל
 ;בָהיִלֶא רַכנֲתַו םרכו ויָחָאדחָא ףסוי אָרמ :הָצְרֲא ד

 מאו אב ןיאמ םֶהְלא רַמאֹו תושק םֵתֲא רַב
 םֵהְו ויָחֶאדתֶא ףסוי ר :לָכֲא-רְבְׁשְ ןענָכ ץֶרָאַמ 8
 םהל -לח רשא תומלחה תא ףסוי רו :הְרכַה אל 9

 ץֶרֲאָה תֶוְרעתֶא תיאְרל םֶּתַא םילגרמ םֶהְלֶא רמי
 ;לָכְארְּבְשל ואָּב ד ףידְבעו ינדא אל וילא ורמאיו :םֶתאְּב

 דיִדְבע ווקדאל .ונחנא .םינכ נְחנ דחארשיא נב ּנְלָּב ג
 זכַתאָב ץֶרָאָה תֶוְרָעְדיכ אל םהלַא רֶמאַֹו :םיִלְגרְמ ג
 יִנָפ חנא | םיָחֵא ךיִדְבַע לָשָע םינש ולמאיו :תואְרְל ו

 םויה ּניבָאזתַא ןטקה הנח ןעֶנְּכ ץֵרָאְּב דחֶאשיִא
 ִּתְרַבּר רֶׁשֲא אוה ףסוי םֵהלֲא רמאַּו ּנְקַא דחֶאָהְו 4
 דםא הערפ יח ּנֲהְּבִת תאזַּב :םָּתַא םיִלְגִַמ רמאל םֶכְלַא וט

 וחלש :הָנַה ןטקה םקיחא אובְּבִא יִּכ המ ִאְצַת 5
 םָכיֵרְבַד ּנֲהָּבִו ּורָסָאַה םֶתַאְו םָפיִחַאדתֶא הָקיְו דֶחָאסכמ
 :םָּתַא םיִלְנרְמ יִּכ העְרפ יח אל"םִאו םֶכִּתִא תַמֲאָה
 קכהְלֶא רָמאיַ :םימי ת תֶשְלְש רַמְשִמְלֶא םָתֹא * ףלאה 1;

 נא םיהְלאְהתֶא יו ושע תאו ישילשה םויּב ףסו
 םכרמשמ תיִבָּב רַכָאָי דָחֶא םֶכיִחֶא םָּתִא םִיִנּכְםִא :אָרָי 6
 םֶכיֵחֲא-תֶאְו :םֶכיֵּתְּב ןובְעַר רָבׁש ּואיִּבָה ּוֵכָל םֶּתַאְו כ

 :ןכדושעיו ּותומת אָלְו םֶכיֵרְבד ִנְמָאְוִלֲא ּואיִבת ןטקה
 ניחָא-לע ָחְנִא | םיַמׁשֲא לָבֶא ויָאזלָא שיא ורמי ג

 -לע ונטמש אלו ונילא ננהתהְּב ושפנ תַרְצ ּניִאָר רֶׁשֲא
 מ

0 
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 2 רמאל םֶתא ןכואר ןעיו :תאֹוַה הָרֲצַה ּניֵלֲא הֶאָב ןּכ
 אָלְו הלב ואְטָחְתִלַא רמאל | םָכיִלֲא יִתְרַמִא אולה

 5 עמש יק יפְרְי אל םַהְו :שָרְדִנ הנה ֹומְדיבנו םֶתְעַמש
 4 בשיו ךכו םהילעמ בֶסיו :םֶתיִּב ץילמה יִּכ ףסוי
 ותא רסֲאװ ןועמשדתֶאםֶּתאַמ חיו םהלֶא רדיו םֶהלַא
 הכ בישָהְלו רב טהיִלַכתֶא יאלמו ףסוי וצו :םהינעל
 שעיו ףרדל הָדצ םֶהָל תֵתָלְו ופשדלָא שיא םֶהיִפְס
 5 :םָׁשִמ ּוכליו םהירמח"לע םֶרְבשתֶא ואש :ןּפ םהָל
 גז ארו ןולמפ ורמחל אופסמ תתל ןפשדתא רָחֶאְה חתפ
 ג ֹויָחָא-לָא רַמאַנ :ותְחּתְמִא יִפְב אוהדהוהו ופְסַּכיתֶא
 שיא ולרחו םֶּבְל אציו יִתַחַּתִמַאב הנה םגו יֿפסכ בשוה
 ₪ דלֶא ואבו טל םיהלֶא הֶשע תאזזהמ רמאל ּיַחֶאלֶא
 םתא תרקה"לְּכ תֶא ול ודו ןענכ הצר םָהיִבֲא בק
 ל ּנָתֹא ןתיו תּושק ותא ץרָאה ינדא ׁשיִאָה רֶּבִּד :רָמאַל
 31 ּוייָה אָל ונחְנא םיִגָכ וילא רמאְנו :ץֶרֶאְהדתֶא םיִלְגַרַמַּכ
 פ עא דָחֶאְה ּיֵבֲא ינפ םיחא ונחנא רשע"םינש :םילגרמ
 ₪ ׁשיִאָה טילא רֶמאֹו :ןעֶנְכ ץֶרָאְּב ּוטיִבְאדתֶא םויה ןטקהו
 דָחֶאָה םכיִחֶא םֶּתַא םֶנֵכ יִּכ עדא תאוְב ץֶרֶאַה ינדא
 4 =תֶא ּואיְבָהְו :ּוכלו וחק םֶכיּתָּב ןֹובעֶר-תֶאְו יתא ּוחיגה
 םינכ יִּכ םַתַא םילגרִמ אל יִּכ הָעְדִאְו ילא טקה םֶכיחֶא
 הל יהו :ּורֲחְסִּת ץֶראָהתֶאְו םֶכְל ןִתֶא םֶכיחֶאְדתֶא םָּתַא
 וקְשֶּב ופְסַּכדרוְרַצ שיִא--הנַהְו םֶהיִקש םיקירמ םַה
 38 מאיו :ּואָריינ םָהיִבֲאְו המה םֶהיִּפְסַּכ תוררַצ"תא ּאָר
 עמו :ּניִא ףסוי םתְלּכש יתא םֵהיִבֲא בעי םֶהְלֶא
 3 ןֶבּואְר רֶמאו :הֶנְלַכ ויה ילָע וחפת ןמָינְבתֶאְנ ּונְניֵא
 איכא אלדִא תימָת נב ינשדתֶא רמאל ויבְאלֶא

 ₪ דאל רָמאַפ :דילא ּנְכיִׁשֲא נאו ידו"לע ותא הָנִת ףילא
NNדרי . הרה ה  
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 והֶאְרְקו ראש ודְבְל או תַמ וחָאיִּכ םכע יב ד
 ןנפ יִתְבישתֶא םּפְדרּהְו ּהָבּכְלִת רשא ךרדב ןוסָא
 :הָלוָאְׁש

CAP. whi גמ = 

 רָב ובש םֶהיִבָא חלה רמאו םירצממ ואיבה רשֶא
 לעה דעה רמאל הדוהי וילא רָמאַָ :לכַא-טעמ ינל 3

 בכה םָכחֲ יִתלִּב ינָפ יאְרַתְיאְל רמאל ׁשיִאָה נב
 ל הֶרְּבְשְו הדר תא ּניָחָא-תֶא חלשְמ ְךָׁשיהםַא 4
 וניִלֵא רַמֲא שיאָהְייכ דרנ אֵל חָלַשְמ ךניאדסאו :לָכֶׂא ה
 הָמָל לֵאָרְׂשִי רָמאַֹו :םֶכִּתִא םֶכיֵחֲא יִתְלַּב יִנָּפ ּואְרַתאָל 8
 לואש ורמאו :חַא םכל דועה שיאל דיגהל ל םַתעְרַה ז

 שיַה יח םֶכיִבֲא דועה רמאל :נתדלומלו וכ ׁשיִאה-לַאש
 יִּכ עדג עריה הלֲאָה םיִרְבְּדַה יִפ-לַמ ולד חַא 57

 = = .סָאְרְש"לֶא הָדוהְי רמאו :םָכיִחֲאזתֶא ודירוה רמאי 8
 = = תמָנ אָלְו היחנְו הָכְלִו הָמּקְנ יא רעה הָחְלש בָא =

 ונשָכְבָּת יֵדִימ ונְבְרָעְא יכנָא :ונפטדסג התא ונָחְנאְדְנ 9
 דל .יִתאָטֶחְו ףנפל ויתנצהו לולא ויתאיִבַה אלמא
 זרז ונבַש הָתַעייִּכ ּנְָמַהמִתַה אלל יִּכ :םיִמָוהִלּכ י
 תצופא | ןָּכְ"םִא םֵהיִבֲא לארשי םֶהֵלֲא רָמאיו :םִיַמֲעַפ גג

 שיִאְל ּודיְרוהְו םֶכיִלְכִּב ץֶרֶאָה תַרְמומ וחק וש תא
 :םיִדְְשּו םיִנטְּב טלו תאכנ שבד טעמו יִרַצ טעמ הָחְנמ

 יֵפְּב בשמה הףָקָכַה-תֶאְו סֶכְדָיִב ּוחָק הָנָשִמ ףַסכְו ג
 זתֶאְו :אּוְה הָנְׁשִמ ילוא םֶכְדִיְב ּוביִשְּת םֶכיֵתְהְּתְמַא 8
 םֵכְל ןתי יש לֵאְו :שיאְהילֶא ובוש ומּוקְו וחק םֶביִחֶא 4

 -תֶאְו רַהַא םֶכיַחַאתֶא םֶכְל חלשו שיאה ינפל םיִמֲחַר

 -תַא םיִשנֲאָה וחקיו :יתְלְכש יתְלכש רשֲאכ ינו ןיִמנְּב ו
 החנמה ה ד רד נע שש קה

 חתפב ישה צץ. 4
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 , ןמגְּביתֶאְו םֶדָיְב וחקל ףסָּכדהֶנָשְמּו תאֹוה הָהְִמַה
 ג ףסוי ארו :ףסוי י ינפל ודמעמ םִיַרְצִמ דר "מק
 םיִׁשְנֲאָה-תֶא אָבָה ותיב"לערשַאלרַמאיו ןימינּפִדתַא םֶּתִא
 םיִׁשְנֲאָה ולְכא יִתַא יִּכ ןֵכָרְו חַבַמ ַחְבִמו הָחְיִּבַה
 וז ׁשיִאָה אביו ףסוי רַמָא רׁשֲאַּכ שיִאָה שעו :םירָהצְּב
 8 ּואָבּוה יִּכ םיִשְנַאָה .ּואְרַיַו  :ףסוי הֶתִיִב םיִשְנָאָהְתֶא
 וניִתְחְּתְמַאְּב בשה ףַסְּכִה רבדדלע ורמאינ ףסוי תי
 ונילָע לָּפְנְתַהְלו ּוניִלָע ללגתהל םיִאְבּומ ונחְנָא הָלְחַתַ
 ופ ׁשיִאָה-לֶא וש :ּוניְרְמחְתֶא םיִדְבְעַל ונְתא תַחְקְל
 כ ּורְמאָו :תִיָּבַה חַתָפ ולא ּורּבדַיַו ףסוי תבע רשא
 גג ּונאָביִּכ יהו :לָכׂארָבְׁש הֶלֲחְתּב ּונְדְרָי דרי ינדַא יִּ
 יֵפְּב שיאדףסכ ָהנֲהְו וניִתחְּתְמַאדתֶא הָחְתַפְְו ולמלא
 רחא ףסכו :ּנְיְכ ותא בשנו ולְקשמּ יָפְסַּכ וְחַּתִמַא
 נּפְסַּכ םשדימ נערי אל .לכָאזרבְשל ונדיִב ּונְדְרוה
 ;ָכיִהְלֶא ואְריתילַא םֶכְל םולש רמאיו .:וניתחתמַאְּב
 זבָכּפְסַּכ םֶכיִתְחְתְמַאְב ןומממ םכל מנ םֶכיִבַא יהלאו
 גו -תֶא שיאה אבו :ןָעְמשדתַא םֶהְלַא אצוו יל אב
 ןּתיו םֶהיִלְגִר וצחריו םִמְְ ףסוי הָתיֵב םיִשָנַאָה
 הכ ףסוי אֹוְ-דע הָחְנמַה-תֶא וניכו :םֶהיִרְמְחְל אופס
 % הָתיִבַה ףסוי אבי :םסל ולְכאֹי םשדיכ ועמש יִכ םיִרָהַעַּב
 ולדווקתשיו הָתיִבַה םֶדיִבְדרָשַא הָחְנִּמַהְתֶא ול ואיבינ
 גז םםָכיִבֲא םולשה רמו םולשל םֶהְל לאשיו :הָצְרֶא
 בעל םלֶש ורמאיו :יַח ונועה םֶורַמִא רָשֶא ןקוה
 -תֶא אר וָנֵע אָשּו :ּוחְּפשיו ודקיו יָה ונֶדוע ובא
 רשא ןטקה םכיחֶא הוה רַמאו ומָאְרְב .ליחֶא ןיַמָנְּב
 2 כו ףסוי רקמוו :נב דְגְחְי םיהלַא רמאו יִלֶא םֶתְרַמִא
 קרְרְרַחַה אבו תוכל שקביו ויחֶאלא ֹוָמֲחָר ּוָרְמְכנ
 ךכיו =

Ww 2 

WS 2 

 של

  © oOא ₪

 ירק ווחתשיו +. 28.  השוטד יא צ 6.



 ה ו פח ידידי ררררררררררררה-ר₪

 .CAP 43. 44. רמ גמ ץקמ תישארב 16

 ןמיש רמאיו קפאתיו אציו וינָּפ ץחריו :הַמְׁש ָךְבי 31

 םיִלְבָֹר םידצמלו סבל םהלו בל ול ומישי םָחָל 39

 ְּבַה ₪ יבש :םירצמל אה הבנות םהל 33
 -לֶא שיא םיִׁשְנֲאָה ּוֵהְמְת ותרעצפ ריִעָצַהְו ותָרְכְבְּכ

 ןמינפ תאשמ ברו םֶהְלִא יִנָּפִתַאמ תאשמ אשיו :והער 4

 מע רבו יִתְׁשַו תורי ׁשֶמָח םֶלְּכ תֶאְשִמִמ
Car. XLIV. TD 

 םיִׁשָנֲאָה תַהְּתִמַאדתֶא אלמ רמאל תיָּב-לַע רֶׁשֲאתֶא וצו א
 :ּתְחַּתְמא יִפְּב שיִא"ףסכ םיִׂשְ תֶאְׂש לכ רֶׁשֲאַכ לבא

 זרַאְו ןטקה תַהָּתִמַא יִפָּב םישֶּת ףַסַּכַה עיבג יִעיִבְנדתֶאְו 2
 רוָא רֶקְּבַה :רֵכד רשא ףסוי רבדּכ שעה ורָבש ככ 5
 לריִעָהתֶא וָאְצַי םה :םֶהיִרְמַחְו המה ורלש םיִשָנַאָהְו 4

 יִרָחֶא ףדר םוק ותיב-לע רֶשֶאְל רמָא ףסּויו וקיחרה אָל
 זדער םָתְמּלש הָמְל םָהְלִא תְרמָאו םֶתְנשהְו םישנֲאָה

 שחנ אּוהו וב יִנדֶא הָּתְׁשִי רֶׁשֲא הז אֹולֲה :הָבֹוט תחת ה

 םֶהֵלֲא רֵּבַרו םנשיו :םָתיִׂשֲע רשֶא םָתֹעְרָה וֶּב שחני <
 ַלֹדֲא רפדי הָמְל ויָלֵא ורמאו :הָלֶאָה םיִרְבְּדַהְדתֶא ד

 ןה :הוה רֶבִּדַּכ תושעמ ףיִרְבִעל הָליִלָח הָּלֲאָה םיִרָבְַּּכ 5
 ץרָאמ ולא נְביִׁשָה וניתחְתמא יב ינאָצְמ רֶׁשֲא ףַסּכ

 אָצְמי רׁשֲא :בָהֶז וא ףַסַכ דָא תיֵּבמ ב יאו ןענְכ ל
 :םביִרְבַעְל ינדאל הָיְהְנ ונחנא"םנו תַמָו ףיִדְבְעִמ ותא

 "הָיָה תא אמי רשא אוהְדִּכֶכיִרְבַדְכ הת" מאו י
 -תֶא שיא ּודָרּוַנ ּורָהְמַו :םִיִקנ ּויָהְּת םָּתַאְו דְבָ יִל ו
 לר שפחיו תותח שיא ּוחְּתַפ הצר ה 12

 אביו
 קיוב ץמק +. 10.דמ
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 גו לָפַו םָׁש ּונָדֹוע או ףסוי הָתיֵ ויָהֲאְו הָדּוהְי אביו
  רשֶא הוה השעמה"המ ףסוי םֶהָל רמאוו :הַצְר ונפל
 : :יִנמָּכ רשא שיא שחנו שחניִכ םתעדי אולה םתישע
 16 קִּדטְצְנהמו ךבדנדהמ ינדאל רמאנ"המ הָדּוהְי ךמאיו
 דזבנ ינדאל .םיִדְבָע ונגה ּףיִרְבע ןוע-תֶא אָצְמ םיהלאָה
 וז יִל הלילה רמא' ודי עיִבְנַה אָצְמִנירׁשַא םנ ּונֲחנֲא
 ילִהְיהִי אוה ודָיּב עיִבְנַה אָצְמְנ רַשֶא שיאה תאו תושעמ
 :םֶכיִבֲאלַא םולשל לע םתַאְו דב

DD1 * ם  
 88 ךָבָד ףךרבע אָנְירְּבִדִי ינדא יב למאיו הָדּוהָי ויְלַא שו
 :זרֶעְרפָּכ מכ יִּכ ְךָּדְבעְב ךפא רָחידלאְו דָא אב
 9 :הָאוא בא םֶכְליַשְיַה רמאל וידבעדתֶא לאש ינֲֹא
 כ ּויַחְאְו ןטק םינק דו ןקז בָא ונלדשי ינדאלָא רַמאנְו
 9 -לֶא רמאתְו :ֹובֵהֲא ויִבאְ מאָל ודבל אוה רמו תַמ
 ₪ דלא רמא)ו :וָלָע יניע הָמיִׂשֲאְו ילא ּוהָדרּוה דב
 :תמ) ויבָאדתֶא בֶזָעְו ויבָאדתֶא בזעל רענה לכווזאל יִנדַא
 23 אֶל םכתֶא ןטקה םֶכיִחַא דרי א אלמא ד ףיד זבע-לֶא י רמאתו
 24 הדו יבֲא ךדבעדלָא ּונילָעיִכ יהוו :יִנְפ תואְרל ןופסת
 הכ -טעמ טלררְבש ובש ּניבָא רמאמ :יִנדֶא יִרְבִד תא ול
 6 תא ןטָקה ּוניִחֶא שיחסא תדרל לכונ אל רמו: :לכא
 ןְמָקַה ּוניְהָאְו שיאה ןנּפ תוארל לב אְליָּכ ּונְדרְו
 גז יִּכ םֶּתְעִדי םּתַא ונילא יִבֲא ָךִּרְבַע רָמאַו ּונּתַא ונניא
 8 דא רמאו יתאמ דָחֶאָה אצו :יִּתְׁשִא יִל-הַדְלי םִיִנְׁש
 29 /רזתַא-םג םתחקלו :הָנַהידע ויתיִאְר אל ףרט =ןָרֶמ
 הדַעְרְּב יִתְבישדתֶא םתְדרוהו סא ּוהָרָקְו נָפ םעמ
 ל ּוָתַא ונניִא רעהו יִבָא בלא יֵאבּכ הָתַע :הֶלֶאְש
 * תמו רעגה ןיִאיִּכ ותואר הָיִהְו :ושְפִנְב הָרּוׁשְכ ושְפ

Prim ieא  Paralןדירוהו  
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 דלא ןוניְּב ּוניָבֲא ְךָדְבַע תבישדתא ְּךיָרְבַע ודירוהו
 טאיבֲא אלדסא רמאל יֵבֲא םעמ רענהדתַא ברע ל רֶּדְבַ יָכ 2
 ְֶּדְבַע אשי התו :םיִמוַה"לְּכ באל יִתאָטְחְו ךילא 39
 ליאדיּכ :ויָהָא-םַע לע רעהו ינדאל דָבַע רעה תַחָת 4

 רׁשֲא ערב האר ןפ יקא וא רעהו יבא הלא
 :יָבָא-תֶא אָצְמ

 .Car. XLV המ

 אָרְקו לע םיִבָצֹנַה לָכְל קֿפַאְתַהְל ףסוי לכי--אלו א
 הו עדוְתַהְּב ותא ׁשיִא המעדאלויִלֲעַמ ׁשיִא-לְכ ואיצוה

 עמשיו םירצמ ועמשיו יֵכָבַּב ולקחת תי :ויָהֲא-לָא ל
 יבא דועה ףסוי יִנֲא יָהָאלָא הל רָמאו :הָעְרַּפ תיב 5
 . רמאו :וינפמ ולָהְבִנ יכ ותא תוָנעַל ויָהָא :לכידאלו יח 4

 םֶכְיִחֶא ףסוי ינא רֶמא שנו ולא אנושנ וָחֲא-לֶא ףסוי
 "לֵאְו ובָצָעִּתִלַא | הָּתַעְו :הָמיִרַצַמ יתא םּתְרַכְמ-רָׁשֲא ה

 ינחלש היחמל יכ הנה יתא םַּתְרַכְמיִּכ טכינעב רח
 ץרֶאָה בֶרְקְּב בעְרַה םִיִתְנְ הזייכ :םכנֲפל םיהלָא 5

 ינחלשוו :ריִצָרְו שיִרָחְיִא רשא םיִנָש שמח דועו
 םֶכָל תויִחהְלּו רָב תיִרָאְש םָכָל םושל םכינְפל םיִהלֲא ,
 יִכ הנה יתא םּתְחלְׁש םֶתַאדאְל הָתְַו :הָלֹדְג הטילפל

 לשמו ותיב-לכל ןודאלו הערפל באל ינמישיו םיִהלֲאָה
 וָלֵא םָּתְרמִאו יֵבֲא-לֶא וע ורָהְמ :םִיָרְצִמ ץֵרֲאלבְּב :

 םרְמלָכְ אל םיהלֶא ינַמְׁש ףסוו נב רמֲא הֶפ
 פורק יהו ןׁשץֶרֲאְב בש :דמעתִלַא ילא הדרי
 :ּךְלירָשַאלַכו דרק ךְנאצְו דב ב ףינְכו הָתִא ילָא .

 שָרָותְִּפ בַעְר םינש שמח דועייִּכ םש ְּךְחֶא יֵתְלכְלַכו
 יניצְו תואר כינע הגו ְךֶל"רׁשאלְכְךֶתיֵבּו הָּתַא ו
 יבָאְל םתדנהו :םכיִלֶא רכדמה יפדיכ ןימנב יִחֶא 9

 םתְרהמו םָתיִאְר רׁשֲא-לְּכ תאו םיִרָצַמְּב ודובְכלָּכְתֶא
 סתדרוהו
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 בו ויֵחָאןמינב יראוצזלע לפיו הָנַה יבָא-תֶא םֶתְדַרֹוהו
 וט םהְלָע ְךב ויֵחָא"לַכְל קשניו :ויראוצ-לע הָכְּב מב
 16 קרערפ תיַּב עמשנ לכה :ותא ויָהֲא ּורְבד ןכ יִרָחֶאְ
 :ויָדְבְע יניעְבּו הפרפ ייניִעְּב בטייו ףסוי יֵחֲא ואב רמאל
 וז ּונָעַט ושע תא] דוחאזלֶא רמא ףסוידלָא הערפ מאו
 18 םבָכיִבַאדתמ ּוחקו :ןעֶנְכ הֶצְרִא ּואְבדּוכְלּו םֶכְריִעְּבתֶא
 םירְצִמ ץֶרָא פוטדתַא םכָל הָנֶאְו יא אבו םֶכיְִּבתֶא
 9 דוחק ּושַע תאו הָתֹוצ הָּתַאְו :ץְרֶאְה בָלָה"תֶא לְכְֲו
 תא םכיׁשנלו םכפטל תולגע םירצמ ץֶרָאמ כָל
 כ די כ םקליל 2 ת"ל םֶכְניִעְו :םָתאָבּו םֶכיִבֲא-תֶא

 הרֶרצ םהל - הערפ פילע תֹולָנְע ףסוי םֶהָל ןתינ
 2 תג ןמינבלו תלמש תופלח שיאל ןתָנ לכל :ךרדל
 2 חלש וכאלו :תלמש תפלה שמחו ּףָכָּכ תואמדשלש
 תנתַא רֶשַעְו םִיָרְצִמ בּוטמ םיאשנ םיִרֹמֲה הָרָׂשֲע תא
 24 ויחָאְדתֶא חלשיו :ךרדל ויבָאל ןוזמו םַחֵלְו רב תאש)
 הכ םירצממ ולו :ךרדפ גרא םֶהַלַא רֶמאו וכל
 2 רוע רמאל ול ודנו :םָהיִבֲא בלעידלא ןענְ ץֶרָא ואבו
 -אליכ ובל גו םיַרְצמ ץִרֲא-לְכְב לשמ אּוָהוִכְו יה ףסוי
 גז רֵבָּד רשא ףסוי יֵרְבְּד-לְּכ תא וילא ורבו :םֶהָל ןיִמֲאָה
 , ותא תאשל ףקוי הָלׁשירְׁשִא תֹוטְנֲעָהיִתַא ארו םהָלֲא
 :י ףסויזדוע בר לאְרשי י רַמאֹו :םֶהיֵבֲא בֶכעַי חּוְר יח

 :תֹומָא םֶרָמְּב ונאְרֶאְו הָכְלֲא יח יִנְּ
 ומ .Car. XLVI ומ

 א םיִהְבְז חכיועבש הָרֲאְב אביו ול-רְׁשֲא-לָכְו לֵאָרְׂשִי עפיו
 2 תֵאְרַמְּב לֵאָרְׂשְִל | םיהלֶא רמאו :קָחצ יבָא י יהלאל
 3 יכֹנָא רמאמ :יִנגה רָמאַ בקע | קת רמאיַו הֶלילַה

 לאה
 תצרא ןיויבק +. 25. המ
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 לוד יֹנְליַּכ הָמיִרְצִמ הָדְרַמ אָריִּתלֲא ְּךיָבֶא יהלֶא לֵאָה
 ףלעא יכנָאְו הָמִיִרצמ ךמע דַרֲא יכנָא :םש ךמישא +
 ראָבִמ בקע םָקֵ :דיניעדלע יהי תיִׁש ףהֹוְו הָלָעדבַנ ה

 םםַּפטזתָאְו םָהיִבָא בֶקָעְיתֶא לאְרשיחינב ואש עבש
 :ותא תאשל הערפ חלשדרַשַא תולנָעַּב םהישְנדתֶא

 ןענְּכ ץֶראְּכ ושָכְר רשא םשּוכְרתֶאְו םֶהינְקִמתֶא וקו 5
 ותא ויְנְב נבו ויִנְּב ותא וערז-לָכְו ב בקעי הָמיָרְצִמ ּואְב ד
 ם = :הָמיִרְצמ וִּתֶא איבה ועְרְלְכווינְּב תב ויֵתֹנְּב 3 3
 וָנָבּו בלע הָמְיַרְצִמ םיִאְּבַה לארשיחינּב תומש הלאו 5
 :יִמְרְכְו ןרצָחְו אולפו ונח ןכואר ינְבּו :ןבואְר בעי רֶכְּב 9
 ןֶּכ לּואשו רַחְצְו ןיכיו דהא מו לאמו ןופמש נבו
 | = רע הדוהייגְבּו :יִרְרְמו תָהק ןושרנ יול ינבו .:תונענְכה ל

 | = חיִנְבּויהיו ןענּכ ץרַאב ןנואורע תמיוחרזוץרפו הלשו שאו
 :ןרָמשו בוז הָופו עלות רכש נב :לִמחְו ןרְצָח ץרפ ₪
 הָבְלְירְׁשֲא הֶאל ינּוהלֶא :לֶאְלחְו ןולֲאְ דרס ןולְבְז נָבּו ןב

 ויָתנְבּו ונְּב שפנ"לּכ ותב היד תאו םֶרֶא ןדפְּב בקעיל
 ירע ןְבְצֶאְו ינוש ינו ןויפצ דג נבו :שֶלְׁשְו םישלש ג
 הערב יושי השוו הני רֶׁשֲא נבו :ילאראו יִדורָאו וז
 הָפְלְו יב הלא :לָאיכלמו רבְח הָעיִרְבִינְבו םתַחֶא חרשו 1

 שש בלעול הלאדתֶא דלתו ותב הֵאלְל ןֶבְל תנא
 דלווו :ןמינבו ףסוי בקי תשא להר נב :שפְנ הָרְשִע 5
 ערפ ימֹוּפ"תַב תנְסֶא ול"הָדְלְי רשֶא םירצמ ץראב} לכול =
 רָכָבְו עלב ןמיגב ינָבּו :םִיָרפָאתָאְו הָׁשנִמתֶא ןא ןהפ גג
 הָלא :ְּדְרֲאְו םיִפחְו םיפמ שארו יחא ןמע ארג לַּבְׁשַאְו 2

 ;רשע הָעְבְרַא ׁשֵפְילַּכ בקעיל דלי רֶׁשֲא לח נב
 :םבלשְ רצו נונו לאצח ילתפנ יִנְבּו :םיׁשֲח ןָדינְבּו <
 -זרַא דֶלִּתַו וִתּב להרל ןבל ןתנ"רשא הכלב יב הָלִא הכ
 בָקְעְיְל הָאָּבַה | ׁשפנה-לכ :העבש ׁשפנ"לכ בעל הָלֵא 38

Als 
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 םישש שָפְנלָּכ בָקעי"יגב ישָנ דכְלמ וכי יאצי המיר
 פז דלָּכםִיִנֶש שָפְנ םִיַרְצמַּב ול"דלי-רשא ףסוי ינבו :ששְ
 פ דתֶאְו ם  :םִיעבְש המירצמ הֶאְּבַה בקעידתיכל שפנה
 ואביו הָנׁשג וינפל תרוהל ףסוידלא וינפל חלש הדּוהי
 29 לֵאְרְשי-תאַרְקל לע ותְבַּכְרִמ ףסוי רסֲאװ :ןשנ הצְרא
 ויראְוצדלע בי ויראוצ-לע לפיו וילא ארו הָנשג ויָבָא
 ל יִתואְריִרָחְא םעפה הָתומִא ףסויזלא לארשי רַמאַיַו :דוע
 91 תריבְדלֶאְו וָחֶאדלֶא ףסוי רמאוו :יִח דע יִכ ךינְפתֶא
 יבֲא-תיבּו יחא וילֶא הָרְמְאְו הערפל הדיגאו הלא ובא

 גג ישא ןאצ יער םיִׁשנֲָהו :ילא וא ןכְלְרֶאָּב רֶׁשֲא
 33 הֶיָהְו :ואיבה םֶהְל רׁשֲאלְכְו םָרָכְבּו םֶנאַצְו יָה הָנְלִמ
 3 םִּתְרַמִאו :םכישעמדהמ רַמָאָו הָקְרּפ םֶכְל ,אָרקוּ
 דם ונחנָאדסנ הָתְשדדְו ונירועןמ ףירְבִע וה הנקמ ישא
 -לָּכ םִיַרצִמ תבָעותהיּכ ןְׁשג ץֶרְֶּב ובשת רּובָעּב ּוניִתְבָא

 :ןאָצ הפר
 ומ .Car. XLVI זמ

 א םֶרָמְבּו םנאְֹו יֵחַאְו יִבָא רמאף הערפל דעו ףסוי אבו
 2 הצקמו :ןְׁשְגְץֶרֲאַב םֶנהְוזעְנָּכ ץֶרֶאְמ יאְּב םֶהְל רׁשֲא-לְכְו
 + רֶמאֹ :הָלְרפ פל םגצמ םישְנַא העמֶח חקל וַחֶא
 קרער העְרפ"לֶא ּוָרְמאּו םָכיִׁשֲעַמ-המ ויָחָא-לֶא הָעְר
 + קרערפדלֶא ּורמאיו :ּוניתובָאדסנ ונחנאדסנ יִדְבָע ןאצ

 "יֶכ ףיִדְבְעְל רשא ןאצל הָעָרמ ןיִאיִכ ואב ץֶרֶאָּב רּונְל
 ץֶראְּכ יִרְבָע אָנובשי הֶתְעְו ןעֶנְכ ץֶרֲאְּב בָעְרָה דֶבָכ
 האָב ְּךיָחַאְו יבא רמאל ףסויילֶא הערפ רַמאיו :ןֶׁשְ
 5 םשוה ץֶראָה םָמימְּב אוה נפל םירצמ ץֵרַא :ךילא
 "שו ָתְעַדייםִאְו ןשג ץֶרָאְּב ּובָׁשִי ףיָחַאדתֶאְו ְָבָא-תא
 ז אבו :ילרְׁשֲא-לע הנקמ ירש םָּתְמְשְו לנה"ישנַא כ

 ףסוי ו יה

6 
 ירצב יעה עץ. 34. מ
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 בקעי ְךֵרָב הערפ יִנְפל ּוהָדְמֲעַו ויבא םָקֲעַ-תֶא ףסוי
 יה ינש יִמָי הָמַּ בעל העְרּפ רמו :הָעְרְּפתֶא 8
 תרַאְמּ םישלש יונמ ינש ימי העְרפילֶא ג בקַעָי רֶמאַּפ

 ינש יִמידתֶא וגישה אלו ייח ינש ימי ויה םיערו טעמ הנש
 אצו הערפדתא בלע ךרביו :םהידונמ ימי יֵתֹבֲא ה
 םהל ןתינ יָהֲאתֶאְו ויִכֲא-תֶא ףסוי בשויו :הָעְרפ ינפלמ ל

 רֶׁשֲאַּכ פסמער ץֶראְּב ץֶרֶאְה בָטיִמְּב םירצמ ץֶרָאְּב הֶזִחֶא
 -לָּכ תֶאְו ויַחְאתֶאְו ויבָאדתֶא ףסוי לכלכו :הערפ הוצ 9
 דיִכ ץֶרָאָהְלְכְב | א םָהָלו :ףטה יפל םֵהָל יבא תי ו:

 ינּפמ ןעֶנְכ ץֵרָאְו םירצמ ץֶרָא ּהֵלֵתַו דֶאְמ בַעְרַה דבְכ
 םירצמ"ץראב אָצִמנַה ףְמְּכַה-לְכדתֶא ףסו טקלו :בַעְרֶה 4

 דתֶא ףסוי אָבִיו םיִרָבְׂש םַה"רָׁשֲא רֶבׁשב ןענָּכ ץֶרֶאְב
 ץראמו םִיַרְצִמ ץראמ ףסכה םֶתַ :הָערפ הָתיִב ףֶסְּכַה ומ

 זבל ּונָלְדדְבַה רמאל ףסוידלֶא םִירצְמ"לְכ ואביו כ
 םֶכינָקִמ ּובָה ףסוי רמאנ :ףֶסֶכ סַפֶא כ ד תֹומָנ הָמָכְו ו
 םָהינְקמתָא איב :ףסכ ספָאדסַא םָכינְקמְּב םכְל הָנְתֶאְו וז

 ןאצה הנְקמְבּו םיפופב בל ףסוי םֶהְל ןת ףסוידלֶא
 זבָהְנְקִמילָכְּב דק םלהנו םיִרמחְבו רַכְּבַה הָנָקַמְבּו

 הרָנׁשּב ויֶלֵא ואביו אוהה הנשה םתתו :אוהה ָתָנָׁשַּב 8

 ףָכָכַה םתחמא יכ ינדאמ דחכנהאל ול ּורָמא תינשה
 דםָאיִתְלּב ינדא ינפל ראשנ אֵל ינדַאדלֶא הָמהְבַה נק

 ונְתְמְדַאדנ נחנָאדםג ניל תומָנ הָמָל :ונתמדאו ּונְֲ 9
 ּנֵתָמְדֲאְו ּנֲחנֲא הָיַהְו םֶחְלַּב ּנֵתְמְדַא-תָאְו ּנָתאדהנְק
 אל הָמְדֲאָהְו תומָנ אָלְו היו ערֹוְֲתְו הערפל םיָדְבִ

 ורכמ"יּכ הערפל טירְצִמ תַמְדֲא-לְּב"תֶא ףסוי ןקיו :םשת כ
 ץֶרָאָה יֵהְּתַנ בעְרָה םֶהְלְע קוחזיכ ּוהָרָש שיא םִיַרְצַמ
 "לבג הצקמ םירעל ותא ריִבָעָה םעָהדתֶאְו :הֶעְרַפְל

 קה כ הנק אל םִנֲהְכַה תמדא קר :והצק"דע) םִָרְצִמ ג
 םינהכל
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 םָהְל ןֵתָנ רׁשֲא םֶקְחתֶא ּוֵלְכָאְו הֹלָרפ תאמ םיִנְהְלל
 ג =לֶא ףסוי רֶמאַֹו :םָתָמְדַא-תֶא וֵרְכָמ אל ןֵכילַע הער
 דא הָצְרפְל םָכְתַמְדַא-תֶאְו םֶיֵה םכְתֶא יִתיִנָק ןח םֶעֶח
 3 םּתַתְנו תאובתּב ְיֶהָו :הָמְדאָהְתֶא םֶתְעְְו ער] םֶכְל
 5 הָרָׂשַה ערול םֶכָל הָיָה תדָיה עֶבְרַאְ הָעְרפְל תיִשיִמָח
 הכ רמו :םֶכְפַפל לֶכָאְְו םֶכיְִבִּב רשאלו טְכְלְכָאל
 :הֹעְרְפְל םיִדָבָע ּנְיָהְו יִנדֲא יניעב ןחחאָצְמנ ּונָתַחָה
 38 םִיָרְצִמ תַמְדַא-לע הוה םויַה-דע קחל ףסוי ּהָתֹא םשיו
 זרָתְיָה אֶל םֶּדֹבְל םיִנָהְכַה תַמְדַא קר שָמְחל הֹעְרפְל
 גז ָהָאו ןשנ ץֶרֶאְּב םיַרְצִמ ץֶרָאב לֵאָרְׂשִי שו :הָעְרַפְל
 מ :דאמ ּובָרו ורפי ּהָב

 28 ימי יהיו הש הרשע עבש םירצמ ץֶרָאְּב בקע יח
  וברקיו :הָנָׁש תַאְמּו םיִעְבְרֶאְו םיִנָש עבָש וייח ינש בקע
 אָנימֲא ול רֶמאו ףסויל ונְבְל ו אָרְקיַו תומל לאְרְשְייִמ
 יִָמִע תישָעְו יכֵרָי תחת ךְָי אזםיש ְּךֵנִעְּב ןח יִתאָצְמ
 ל יתבאיע יִתְבַכשְו :םִיְרְצַמְּביִנָהְּבַקִת אָנלַא תַמֲאְ דָסֲח
 הָשָעֶא כא רמאיוםתְרְבַקּפ ינקְרְבְקו םיַרְצַממ ינֶתאָשְ
 גג לאְרְש וחָתְׁש ול עֶבְׁש יל הָעְבַשַה רֶמאֹו ְּרְבְר
 פ :הָטְמַה שאר"לע

Caz. XLVI. המ 

 א ְּדיִבָא הגה ףפויל רֶמאֹו הָלֵאָד םיִרָבְּרַה יִרָחֶא יהי
 :םיֶרְמָא-תֶאְו הָׁשנְמתֶא ימע נב יִנשתַא חכו הלח
 2 קוחְתו לא אָּב ףסוי ךְנְּב הגה רֶמאֹו בלעיל דנו
 3 ידוע לא ףסוי"לֶא בעי רמאמ :הטמה"לע בשיו לאְרשי
 + לא רַמאַו .:יתא דרכה ןענְכ ץראּב זילּב ילאדהַארנ
 -תֶא יִּתֲתָנְו םימע להקל תתנו ףתיברהו ףרפמ ננה
 ה גש הָתְַו :םלש זחא ּיִרֲחַא עֶר תאה ץֶרָאָה

 bras תהא תוא חוו םא יכ ללכ אקספ ןאכ ןיא +. 28. זמ.



 62. 48. חמ יחיו תישארב 84

 הָמָיִרְצִמ ףיקא יאב-דע םירָצִמ ץֶרָאְּב ףל םידָלה יב
 ּתְדלומ ;ילחווהָ ןועמשו ןבּואָרְּכ הָׁשנמּו םירפא םההיל 6

 ואְרְק םהיִחֶא םש לע יְהִי דל םהיִרְחא תְדלוה"רָשַא
 ןטנכ ץֶראְּב להר יֵלֲע הָתַמ ןלפמ יאבֶּבוינאו :םֶתְלָחְְב 7
 םָׁש ָהָרְבְקִאְו הָתְרַפֶא אבל ץֶרֶאדתַרְבִּכ רעב רב

 נְבדתַא לֵאָרְׂשִי אָרַּו :םֶחְל תיּפ אוה תֶרפֶא ּךְרּב 8
 םה ּונָּב ויבָאדלא ףסוי רמאי :הָלֲאִמ רמאיו ףסוי 9
 :םכרְבַאו ילא אָנ"םֶחְק רמאיו הֶוָּב םיהלֶא ילותנירְׁשַא א
 בתא שנו תוארל לכז אֶל ןקומ ּוָדְבָּכ לארשי ינעו י
 ףסוידלא לאְרְשי רמאו :םֵהָל קֶּבַחָ םֵהְל קשיו וילֲא ו

 םנ םיִהלֲא יתא הֶאְרֶה הגהו יִתְלְלּ אָל נפ האר
 ויל וחש ויכרּכ םעמ םָתא ףסוי אצויו :דערזהתא 5
 לאמשמ ונימיכ םִירְפֲאדתַא םהיִנָשתֶא ףסוי חלקיו :הָצְרֶא 8

 :וילא שגיו לארשי ןימימ ולאמשב השמת לארשי
 אּוהְו םִירְפֲא שאר"לע תשפ וימָידתַא לארשי הלשיו 44

 כ ויִדְתֶא טכש השנמ שארדלע ולאמשזתַאְ ריצה
 שא םיהלאָה רמאי ףסוידתא דרב :ּרכְּבַה הָשִנִמ וט

 זדערה םיִחלֲאָה קַחְצְיו םֶהְרְבַא ויִנָפְל יתבָא ּוכְלַהְתַה
 -כְּבמ יתא לאה ךָאלמה :הזה םה"דע יִדועָמ יתא 6

 יתבא םַשְו ימַש םֶהְב אֵרָקְְו םירָעְנהדתֶא ךרְבָי עֶר ,
 דיפ ףסוי אָדו ץֶרָאָה ברק בֶרָל ודו קָחָצְְו םֶהְרְבִא 4

 ךמתיו וָיְניִעְּב עריו םִיַרְפָא שארל טימי ויָבֲא תיִׁשָ
 :הָשנִמ שארילע םירפָאדשאר לעמ התא .ריסָהְל ובָאד

 נימי םיש רכְּבה הֶזיִּכיִבָא ןכדאל ויבָאדלֶא ףסוי מא 1
 אוהדםנ יִּתְעַדי יִנְב יִּתְעַדַי רָמאּו ובא אמו :ושארדלע 9

 ממ לדני ןט ןטק כה ויחא םלואו לדגי אוה"פנו םעְלְדהְיהְ
 דב רומאל א איהה םָיַכ םַכְרבו :םִיגַהיאלִמ יהי ועְרת כ
 ךרבי 7

₪ 

 יף אלמ ז 4



 85 GENESIS CAP. 48. 49. bh חמ

 הָשנְמַכְו םִרְפֶאְּכ םיִהלֲא ָּךַמׂשִי רמאל לֵאָרׂשִיךַרָב
 גג ףסוי-לָא לֵאָרְׂשִי מאו :הָׁשנְמ ינפל םִירְפָא-תֶא םשינ
 -לֶא םֶכְתֶא בישהְו םֶכְמַע םיַהלֲא הָיָהְו תמ יֵבֹנֲא הנה
 22 רֶׁשֲא ףיחאדלע דחא םכְש ל יִּתַתְנ ינאו :םֶכיִתְבַא ץֵרָא
 עפ ₪ יּתָשְקְו יּבְרחְּב יִרמָאָק ךימ יִּתְחְקֶל

Car. XLIX. UHטמ  

 א תֶא םֶכָל הָדְיְנאְו ופְסֶאַה רָמאֹו ןנָּב-לֶא בעי ארק
 2 יב עמ וצְבְקַה :םיִמָיה תיִרַחְאְּב םֶכְתֶא אָרְקִידרָשֶא
 3 יחפ הָּתַא יִרָכְּב ןבואר :םכיִבִא לאְרְשיילֶא וָעָמשְו בלע
 + רַתות"לַא םִיַמַכ וחפ :וָע רֶתְו תֶאְש רֶתָי ינוא תישאר
 פ = :הָכָע עצי לח וא בָא יֵבְכׁשִמ ָתיִלָע יִ
 2 אָבָּת"לַא םדְב :םֶהיִתְרַכְמ סָמִח יִלָּכ םיִחַא ילו ןועְמש
 םֶנצְרַכושיִאּונְרה םָפֵאְביֵכ דב ָהַּת-לַאםֶלָהָקּב יִׁשְפנ
 ז םֶקְלַחֶא הָתָׁשְקיִכםָתְרְבֲעעיִּכ םֶפַא רַרָא :רֹושורָקע
 פ :לֶאְרְשיִּב םָציִפֲאְו בקע
 5 ל וחש ףיבְיִא רַב ָךֶדָי ףיקא ודוי הָתַא הָדוהְ
 י ץֶבֶר ערּכ ָתיִלָע גְּב ףרָטִמ הָדֹוהְי היא רג :ּיִבֲא נב
 י קָקֹחְמּוהְדּוהיִמ טְבׁש רוסחאל :ּנָמיקימ איֵבְלְכּוֲהיְרֲאָב
 וג יִרָסֶא :םיִמַע תהי ֹולְו הליש אָבְיְּכ דע וילנר ןיבמ
 "רבו ושָבל ןַײב םככ ותא נב הקרשלו הרוע ןפנל
 ו פ :בָלָחִמ םִינׁשְבְלו ןיימ םיניע יליִלְכַח :התוס םיִבְִ
 13 פ :ןְריִצ-לַֹוָכְרתנָאהֹוחְל אּוהְוןְּפֶשיםיִמיוקְלְלּובְז
 ומ הָחְנִמ אָריו :םיתפשמה ןיִכ ץבר םֶרָג רֶמָה כשש

 "סמל יָה לבְסל ומכש טו הָמֵענ כ ץֶרָאָה"תֶאְו בוט
 וז יְֵי :לָארׂשִייֵמְבִׁש דחאּכ מע ןיִדָי ןח ס דב
 סוס"יבקע ףשגה חרָאהילע ןפיפש ךרדהילע שח ןך
 ₪ דד דג ,ם הי יתיוק העשיל רוחֶא ֹובְכְר לפנ

 ונדוגי
 השוגד יק ז.17. ק וחוס 04. קוריע +. 11. השוגד יק ץ.10.ויימש הייב ןמיס דומע שארב +.8. טמ
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 תוהו ומחל הנַמְׁש רֶשֶאמ ס :בכָע דגי אֹוהְו טדונו כ
 "יִרְמֲא ןתגה הָחְלִׁש הָלא יֵלְּתְפַנ ם :ךֶלֶמינדַעמ תי
 הָרֵעְצ תב ןיעדילע תֶרפ ןב ףסוי תרפ ןֶּב כ ֹ:רָפָׁש
 בשתו :םיִצַה ילָעְּב ורמטשמ ובו והָרְרְמִנ :רושילע
 םָׁשִמ בקע ריָבֲא ידימ ויָדי יעְרָו פו ותשק ןְתִאְב

 ָךכרַביו ידש תאו ָךְרזעְו ףיבָא לַאמ :לֵאָרְׂשִי ןְבָא הָעְר הכ
 תֶלְרְּב תַחָּת תֶצְבר םיִהֶּת תֶכְרִּב לָעַמ םִיַמָׁש תַבְרּ

 "דע ירוה תָכְרְּב"לַע ּורְבְג ףךיִבָא תַכְרּב :םַחְרְו םִיָרָש 6
 פֹ:ויָהא רג דקדקלוףסוי שארל ןייקתםלוע תַעְבִגתואַה 5
 :לָכְׁש קלחי ברָעְלְו דע לכאי רקפפ ףרטי בָאְז ןימְנְּב פז

 רָּבּדדרָשֶא תאו רָשָע םינש לֵאָרׂשִי יִטְבַש הָלֶאילָּכ
 ךרּפ יתְכְרְכְּכ רֶׁשֲא שיא םֶתֹא ְּךְרָכו םֶהיִבֲא םַהְל

 ורְבְק יִמעדלֶא ףַסַאְנ נָא םֶהְלֶא מאיו םִתוא וציו :םֶתֹא 9
 :יָתִחַה ןוָרְפִע הָדְׂשִּב רׁשֲא הָרֶעְמַהְדלִּא יִתֹבֲאלֶא יִתֹא
 אָרְמִמ ןנפ-לע-רֶׁשֲא הֶלַּפְכִמַה הָרָשְּב רׁשֲא הֶרָעמַּב ל

 ןְרְפַע תאמ הדָׁשַה-תֶא םֶהָרְבַא הָנָק רֶׁשֲא ןעְכ ץֶרָאְּב
 הָרָׂש תֶאְו םֶהְרְבֲא-תֶא ורבק הָמׁש :רֶבק-תַוחַאְל יִּתַחָה 1

 הֶמְשְו ומשא הקבר תֵאְו קָהְצִהתֶא ּורְבְק הָמׁש ּותְׁשֲא
 תֶאמ ֹב"ְרְׁשֲא הָרָעְּמַהְו הרשה הגקמ :הָאלדתא יתרבק ל
 -לֶא וילנר ףָכֲאו וָנְב-תֶא תוצל בקעי לכו :תֶינְּב 3

 :יָמַע"לָא ףְסָאַו ענו הטפה
Car. L. J 

 ףסוי וצו :וליקשמ וילע ְּךבו ויֵכֶא ינפ-לע ףסוי ל א ג
 םיִאַפְרָה וטנחיו ויֵבָא-תֶא טנחל םיִאְפָרָה-ִתָא ויָדְבְעדתַא

 מ יאְלְמִ ןּכ יִּכ םוי םיִעְבְרַא ֹולואְלְמַו :לָאָרְׂשײתֶא 8
 ימָי ורבעמ :םֹי םיִעְבָש םִיָרְצִמ ותא יִּכְכַו םיְִנַחָה 4

 יִתאָצְמ אנא רמאל הָעְרַפ תִיבְדלֶא ףסוי רבְדְו ותיִכְּב
 ןה

 קיוב ץמק +. 27.  קיוב ץמק +. 25. טמ
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 ה ינעיבְשה יבא :רמאל הָעְרפ יב אָנרְּבִד םביניעְב ןח
 ןעגכ ץרָאּב יל יִתיֵרְּכ רֶׁשֲא יִרְבְקְּב המ כנא הגה רמאל
 :הָכּשֶאְו יבָאתֶא הָרְּבָקֶאְואנההְלַעֲא הָתַעְונֵרְבְהַּתהַמְׁש
 6 ְְיִבְׁשַה רשָאְּפ ּדיִבָא-תַא רֶכְקו הלע הֶעְרפ רָמאֹו
 ז ערפ יֵדְבע"לּכ ותא ועו באת רָכְקל ףסוי לעו
 9 ויָהָאְוףסו תִיִּב לכו :םיָרְצמץרָא ינקו לכ ותיב ינקו
 :ןְׁשג ץְרֲאְּב יִבְַע םֶרָקְבּו םנאצְו םֶפמ קר ויָבָא תיִבו
 9 נדֶאְמ דָבְּכ הנקמה יהו םישרפדסנ בָכְרְדִנ וע לע
 י םָשהְפְסַנ ןדריה רֵבְּב רֵׁשֲא דֹמֲאָה ןְרניהַע ואב
 - 77 :םיִמָי תַעְבׁש לָבֲא ויבָאְל שעו אמ דבְכ לדג דֶפְסִמ

 וג ורמאיו דטאה דב לבָאהדתֶא ינענְבַה ץֶרָאָה בשוי ארו
 םםִיַרצִמ לבא מש ארק .ןֿצ"לע סירצמל הז דָבָּכלָבֲא
 ו :םוצ רֶׁשֲאַּכ ןּכ יל נב ושעו חיה רֶבעְּב רֶׁשֲא
 9 הָרָׂש תרָעְמְּכ ותא ורבה נפ הָצְרא וינְב וא ואי
 רבָמתְחַאל הָדְׂשַה-תַא םֶהְרְבִא הָנְכ רֶׁשֲא הָלַּפְכִמַה
 4 מיבצמ ףסוי בֶׁשֹו :ארממ ינפדלע יִּתַחַה ןְרָפָע תֶאִמ
 ורְבְק יֵרֲחַא ויָבָאדתָא רק וִּתֶא םיִלָֹה-לְכו ויחאְו אַ
 ומ ול ורמאיו םֶהיִבֶא תמי ףסוידיחא ואְרִ :ויְבְא"תֶא
 ולמג רשא הָעְרַהלָּכ תַא וטל בישו בשה ףקוי וממש
 6 :רָמאל ותומ ינפל הוצ = בָא רמאל :ףסזילא וצו :ותא
 עז ןבֶתאָטִחְ הַא עׁשפ אָנ אש אָנֲא ףסויל ּורְמאְתדהְכ
 בָא יהלָא יִרְבַע עשפל אנ אש התו ףולמג הַעְריִּ
 ופ וינפל ּולפוו ויֵחָא-םנ וכלה :ויִלַא םֶרּבַדְב ףסיי דב
 ו דלֶא ףסוי םֶהְלֶא רֶמאַמ :םיִרָבל ךְל וגה ומאה
 כ הָעְר יִלָע םָתְבַׁשֲח םַאְו :יִנָא םיהלֶא תחת יּכ ּואָריִּ
 . תריחהל הָּוה םִיַכ הֶשַע עמל הבטל הָבְשַח םיִהְלֶא
 "תראו םֶכְתֶא לָכְלַכָא יִכנֲא ּואְדִתְִלַא הָּתעְו :בֶרְסִע

 םכפט
 םימעט ב. 7.
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 םִיַרְצִמְב ףסוי בשיו :םָּבל"לע ךכדיו םֶתוא םָהנ םֶכָּפַט 9
 אר :םִנָׁש רֶׂשֲעְו הָאמ ףסוי יהו וֵבָא תיִבּו אה 2
 ודלי הֵׁשנְמְְּב ריִכמ ינב םנ ם'שלש נב םירפָאל ףסוי 5
 םיהלאו תמ כנא ויָחָאלָא ףסוי רמאיו :ףסוי יכְרְּבִילַע א

 -לֶא תאוה ץֶרָאָהְמ םֶכְתֶא הָלָהְו םֶכְתֶא דלפי דֶקֶּפ
 עכשו :בֶקְִיל קָחַיל םֶהְרְבַאְל עּבְׁשנ רָשַא ץֶרָאָה הכ

 םֶכְתֶא םִיִהלֲא דפי דפ רמאל לאְרְשי נְּבדתֶא ףסוי
 רש הָאמְּב ףסו תמה :הזמ יתמְעדתַא םקלעהְו =

 םירְצמְב ןורָאב םשייו ותא יטְנחְיו םֶנָׁש
 יתבר ים ד. 3.

 קח

 .הצבראו םישלשו תואמ שמהו ףלא תישארב רפסד יקוספ םוכמ
 הז .ביי ויתוישרפו :היחת ךברח לעו ויצחו :ןמיס דיל ך'א
 ויקרפו :ןמיס היהי ךורב םנ .ג'מ וירדסו :ןמיס םלעל ימש

 םיעבראו השלש תוחותפה ןיינמ :ןמיס וניוק ךל רכיב

 ,תוישרפ תחאו םיעשת לכה ,םיעבראו הנמש תומותסהו

 :ןמיס ךילגרב רשא םנה לכו התא אצ

07 
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 א שיא בעי תֶא הָמיִרְצמ םיִאָּבַה לֶאְרְשי ינב תומש הֶלֶאְ
 3 2 ןלובו רכש :הדוהיו יול ןועמש ןבואר :יאָּב ותיבו
 4 הדרי יאצו שפנ"לּכ יהיו :רשאו דג ילָתְפִנ ןד :ןמינבו
 6 "לָכְו ףסוי תמו :םיִרצמּב הָיָה ףסויו שָפָנ םיִעְבַׁש בק
 ז ּובְריו וצרשיו ורפ לארי נבו :אוהה רודה לכו ויחֶא
 פ - :םֶתא ץֶרָאָה אלמה האמ דאמּב ומצעיו
 5 !ףסוידתא עדיאל רשא םיִרצמדלע שדחדדלמ םקו
 9 :וטטמ םּוצעו בר לארשי נב םע הגה ומעדלא רמאיו
 י זרָמְחְלִמ הְֶנאְרְקת"יּכ היו הברפ ול הָמְּכַחְתִנ הָבָה
 :ץראהרמ הלע ונבדסחלנו ּוניִאְָשְדלַע אוהדםנ ףסונו
 וג יֵרֲע ןְו םֵתלְבְִּב ותנע ןעמל םיפמ ירש ָלָע מיש
 ו ני רֶׁשֲאכְו :ססמערזתאְו םתפדתא הערפל תוונְּכְסִמ
 13 דָבֲעַו :לַארׁשי ינְּכ ינפמ וצקיו ץרפי ןכו הָּברי ןכ ותא
 14 םבָהייִחְדתֶא ּורְרַמִו :ךִרפְּב .לֶאְרשי ינָבתֶא םירצמ
 תֶא הָדְשּב הָדֹבע-לְבְבּו םיִנָבְלבו רֶמֹקְּב השק הָדבְעְב
 וט למ דַמאֹו :ךְרפְּב םֶהְב .ּורְבָעְִרְשא םֶתְדְבְעְדלְּ
 םֵׁשְו הרפש תַהַאַה םש רֵׁשֲא תִיִרבְעַה תדלומל םִיִרצִמ

 ו -לע ןְתיאְרּו תוִרְעֶה"תֶא ןְכְליְּב רמו :העופ תינשה
 :ֶיָחְו אוק תַּביסַאְו ותא ןָהְמָהַו אוה ןכיסא םֶנָבֲאָה
 וז ןָהיִלֲא רָבַּד רׁשֲאַכ ושְעאָלְוםיִהלֶאָה-תֶאתדְלִמַהְןאַביּתַ
 ךלמ 00

 ה הטיש תלחתמ ליחתיו תויונפ ןיטיש יז חיני )
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 םיִרָצְמ"ְּדְלַמ אָרְקִיַו :םיִדְלַה"תֶא ןייחתו םירצמ למ 4
 ןוחְּפַו הזה רֶבִּדה ןָתיִשֲע עודמ ןֶהְל רֶמאַֹו תדָליִמל

 םישְנַכ אל יכ הֹעְרַפ-לֶא תֹדָליִמַה ןרמאתו :םיִדָלְיַה-תֶא 9
 ןְהלֲא אוָבְּת םֶרָמְּב הֶנַה תויחיִּכ ּתּיַרְבִעָה תֶיְרְצִמַה

 מצע םַעֶה בֶרָתֶדְלְיִמְל םיהְלֶא בט :ּדָכִיְותַדָלִיִמַה כ
 םהל שו םיִהלֲאָהתֶא תֶדליִמַה ּואְריִּכ יהו :דֶאָמ א
 הָראָיה דוליה ןְבַה-לָּכ רמאל ֹומַע"לְכְל העְרפ וצו :םיִּתָּב 9

 5 :ןווחּת תַבַה"ַלְכְו והָביִלָשַת
5 

 הרשאה רַהְתַו :ױלתַּב-תֶא חי יול תיפִמ שיא ךלו אפ
 :םיִחְרָי השלש יהנפצִתו אוה בוטדיכ ותא ארו ב דלת

 זרֶרְמֲהַּתַו אָמֹג תבָּת ולדחקת ֹוניִפְצַה לוע הָלְכי-אְלְו 8

 "לע ףוסּכ םֶשָתו דַליַה-תֶא .ּהָּב םֶׁשָתַו תַפובּו רָמַחְב
 השעי-המ הָּלְרְל קחרמ ֹותֹחֲא בָצַתִתַו :רֶאְיַה תַפׂש 4
 תֶכְלַה ָהיִתֹרְענְו ראיַה-לע ץֶחְרל הֹעְרַפ-תַּב דרו ול ה

 תֶא חֶלְׁשּתַו ףוסה וְתּב הָבַּתַהתֶא אָרִַּו ראה ךיילע
 רעהו רֶלָיַה-תֶא והָאְרתנ חתְפתַו :הָחְקתַו הָתְמָא 6
 רַמאָּתו :הֶז םיִרָבַעָה יִדָליִמ רָמאתו ויִלָע למחתו הכּב 7

 תקע הָשא ךל יִתאְרְקְו ףלאה העְרפתַּבדלֶא תהא
 הָעְרפ-תּב הָלְרַמאּתַו :דֶלַה"תֶא ךל קיו תִיְרְבַעָה ןַמ 8
 הל רֶמאְפַו רָלָיַה םָא-תֶא אָרְקִּתַו הָמְלַעָה ְךלּתַו יבל 9

 תא נאו יל והקניקו הזה דָליִהתֶא יִכיִליַה העְרַפַּכ
 דליה לָּדיַו והָכנְּתַו דליה הָׁשֲאַה חקתו ְרְכשהתֶא י
 השמ ומש ארקתנ ןכל ּהלדיהְיו הערפרתַבְל והאבתו <
 לנו םָּהָה םיִמָיּכ והר :ּוהְתיִשְמ םִימַהְמ יִּכ רָמאֹתו כ
 יִרְצמ שיא ארו םֶתְלְבְסְב אָרּו וזֵחָא-לָא אצו הָׁשֹמ |
 "uw שיא ןיאדיכ אָרְנ הכָנ הפ ןפװ :ויָהָאֿמ יֵרְבעדׁשיִא הָכַמ וג

 דו
 קיטמ אג ה +. 8 5
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 13 הֶהְו ינשה םויּכ אצוו :לוחב ּוהְנִמְמַַו ירצמהדתֶא דו
 :ףער הָּכַת הַמָל עֶׁשְרְל מאו םיִצנ םיִרְבְ םיִשְנֲאנְׁש
 ג4 התא 'ננְרָהְלַה ּוניֵלָע טפשו רש שיאל מש ימ רמאי
 ןְכָא רמאיו השמ אָריַו ירצְמהתא ְנְרַה רֶׁשֲאַּכ רמא
 וט גְרֶהְל שקו הזה רָבּדַה"תֶא העְרפ עמשיו :רֶבָּרַה עדונ
 ןידמדץְרֶאְּב בשיו הערפ ינפמ הָשמ הַרבו השמדתֶא
 18 דְנאָבְתַו תנָּב עבש ןידמ ןהכלו  :ראְּבַהדלַע בשיו
 :ןָהיִבָא ןאצ תוקְשהְל םיִטָהָרָה-תֶא הֶנאְלַמִתַו הָנלְדתו
 וז -תרָא קש ןמׁשו השמ םֶכו םּׁשְרנו םיִעֹרָה ואב
 ו ןֶּתְרַהְמ עּוָדִמ רמא ןֵהיִבֲא לַאשְר-לֲא הֶנאבְּתַו :םנאצ
 9 "סנו םיערה מ וטליצה יֵרְצִמ שיא ןרמאתו :םיַה אב
 כ וו ויתְְבְילֶא מאה :ןאָצהתֶא קשיו ול הֶלְד הל
 ג לָאװ :םֶחְל לכאָו ול ןַאְרק שיאָהתֶא ןתבש הז המ
 :השמל תב הָרפצתֶא ןתַו שיִאָה"תֶא תֶבַשְל השמ
 ₪ יִתייַה רג רַמֶא יִּכ םֶשְרִג ומָשתֶא ארקיו ןפ דלתו
 פ :הָירְבנ ץֶרֶאְּ
 23 =יִנְב ּוהְנֲאַו םירצמ ךלמ תמו םהה םיִּכְרָה םימב יה
 -ןמ םיִהלֲאָה-לֶא םָתְש לעת וקעזיו הָדֹבֲעָהדומ לֶאְרְשי
 > -תֶא םיהלַא רפזו םֶתְקֶאְנְתֶא םיהלֶא עמשיו :הָדבַעָה
 הכ םיהלֶא אָרו :בֶקַעַידתֶאְו קתְצידתֶא םָהָרְבֲא-תֶא ֹותיִרְּ
 יענו ם :טיִהלֲא עדו לארי נָבִיא

 בי .Car ג \
 א גָהְנו ןידמ ןקפ ונְתִח ֹוָרְתַי ןאָצתַא הער הָיָה הָשמּו
 :הָבְרח םיִהלֲאָה רֵהלֲא או רָבְדִמִה רַחַא ןאֹצַהזתֶא

 2 ארו הנְסַה ךותמ ש ׁשֲא"תכְלְב ויִלא הוה דאלמ ארה |
 3 השמ רַמאָיַו :לָּכִא ונניא הָנָּפַהְו ׁשֵאָּב רעב הֶנְפִה הגה
 -אל עּודִמ הזה לדה הֶאְרְמה"תֶא הֶאְרֶאְו אָגהְרְסֶא

 רעבי
 ריבתכ 2 'נ
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 דלא ארק תואְרל רק יכ הוה אָ הָנפַה רעב
 :ינגה רמאיו השמ השמ רֶמאו הָנֶפַה ממ םיִהלֲא

 םיקמה יִכ ףילנר לעמ ילְעניַלש םֶלַה םֶרקתהלַא רמו ה
 יכנא רמאף :אּוה ׁשֵדֹקתַמְרַא ויָלָע דמוע הָּתַא רֶׁשֲא 5

 בקע יקלאו קָחְצְי יָהלֲא םֶהְרְבִא והלא ְךיבָא יהלֶא
 רַמאַָו :םיִהְלֶאָהְדלֶא טיִבַהמ אַרָיִכ וָנְפ השמ רֶתְסִ 7

 -תֶאְו םִיָרְצַמְּכ רֶׁשֲא מע נעתֶא יִתיִאְר הֶאְר הוה
 :וָבאָכמתַא יִּתְעַדְי כ ויׂשְננ ינפמ יִּתְעַמַׁש םַתְקִצַ

 אוהה ץֶרָאָהְמ ֹותלֲעַהְלּו םִיַרָצִמ ךימ | ֹליִעַהְל דראָו 8
 -לֶא שָבְדּו בָלֶח תֶבָז ץֶרָא-לֶא הָבָהְרּו הָבֹוט ץֶרָא-לָא
 :יָסּובְיַהְו ַײֵחַהְו יורפהְו יִרֹמֲאָהְו יִּתַחָהו יֹענְכַה םֹוָקְמ

 -תֶא יתיאְרְדסנו יל הָאַּב לֶאְרשידינְּב תקעצ הוה הָּתְַ 5
 ּףחלשאו הקל הֶתַש :םֶתא םיִצְחְל םִיַרְצִמ רשֶא ץחלה י
 רֶמאו :םירצממ לֵאָרׂשִיהנְב ימעדתַא אצוהו הָעְרּפ-לֶא ז

 יכְו העְרּפילֶא ךלא יִּכ יֵבֲֹא יִמ םיִהְלֲאָה-לֲא השמ
 ;ךוהָאדיִכ מאיו :םיָרממ לארשו בתא איצוא ופ

 דתרֶא ָךֶיצוהְב ְָתְהַלש יִכְִא יִּכ תֹואָה לדה ְּךמִ
 :הָוה רֶהָה לע םיהלאהדתא ןידבעת םירצממ םעֶה

 לֵאָרְׂשִ נְּב"לָא אָב יִכְֶא הגה םיהלָאָקדלֶא השמ רָמאַּו ו
 ילדורמָאְו םקילא נחלש םֶכיִתוְבִא יקלֶא םֶל יִּתְרַמְאְ

 היהא השמ"לָא םיִהלֶא רמאיו +םֶהְלֶא רמא המ ומשדהמ 4

 יִנְתְלַש ָךיְהֲא לאְרשי ינְבְל רמאת הָּכ רָמאֹו היהֶא רָשֶא
 -לֶא מאת הָּכ השמדלַא םיהלַא דוע רָמאיַו :םֶכיֵלֲא וט

 יקלֶא םֶהְרְבִא יִהלֶא םֶכיִתְבָא יֵהלֲא הָוהְי לֵאָרְׂשִי ינְּ
 הו םֶלֹעְל ימָשה] םכילא יִנְחְלש בלע יהלאו קח
 תרמאו לארש: ןנקו"תא תפסאו ךל רד רדל ירו 4
 םָהְרְבַא יֵהלֲא יל הָאְרנ םֶכיִתְבָא יהלָא הוי םהְל =
 קחצי =

 ןהיניב קספ אלב השמ השמ ד. 4.
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 ׂשְעָה-תֶאְו םֶכְתֶא יִּתְדַלְפ דַכְפ רמאל בקעיו קחצי
 וז דלֶא םירצמ ינעמ םֶכְתֶא הלא רמאו :םִיְרְצמְּב םֶכְל
 -לֶא יקוכיהו יוחהו יורְפהְו ירמאְהְו יתחהו ינענְכַה ץֶרַא
 5 ינקו דתַא אְבּו ךלקל ועמשו :שָבְדּו בָלֶח תב א
 יֵהלֲא הוה ָֹלֲא םֶּתְרַמִאְו םִצִמ למלא לֶאְרְשי
 םיִמָ הֶשַלְט דרה אָיהְכְלנ התו ּונלָע הָרְקנ םירְבעָה
 19 ןתידאל יִּכ יתד נָא :ניֵהלַא הוהיל הָחּבְזו רּבְדַמְּב
 כ יֵּתְחלַׁשְו :הקזח ךיְּב אלו קהל םִיָרְצִמ ךלמ םֶכְתֶא

 ;רשעא רשא יִמאָלְפִנ לכּב םִירְצמתַא יִתיִּכהְ יִדיתֶא |
 21 דנבָעֶה ןֵחיתֶא יִּתַמְנ :םֶכְתֶא חלשי ןכ"ירחֶאְו וִּבְרקְּ
 :םקיר כלת אל ןוכלת כ יו םירצמ עב הוה
 23 ילכו הכיל התיִב תרגמו ּהָתנכְׁשמ הֵׁשֲא הלאשו
 זבה םָכיֵתנְבלַעְו םֶכיֵנְּב-לע םתְמׂשְו תֶלמְשו בָה
 :םִיְרְצִמדתֶא

Cap. IV. ד 

 א יְִקְב משי אָלְו יל ונימאידאל ןֵהָו מא השמ ץעיו
 2 המ החי וילא רָמאה :הָוהְי לא הָאְרתאל ּורמאי יִּ
 3 והכְלָשיו הָצְרִא והְכילְשַה רָמא :הָממ רָמאָיו דב
 4 דלא הָוהָי מאו :וינפמ השמ טו שחנל יהיו הצרא
 יהיו ופ קחי ודי חלשיו ובנזכ וחאו לד חלש השמ
 1 יקל הוה ולא האְרְניכ נימי ןטמל יפְְּב הטמל
 6 רָמאַו :בקעי יהלאו קחַצְי יהלא םֶהְרְבִא יהל םָתֹבֲא
 ְקיֵחְּב = אביו הקוחכ צד אָנְ"אבָה דש ול הוה
 ז דלֶא די בשה רמאף :גְלָשַּכ תעַרֹצִמ יִדָי הגו הא
 רֶבָׁשהגַו וקיחמ ּהֶאְצו וקיחדלֶא ודי בשוו ְְּלַ
 8 תֵאָה זלקל ועָמשי אָלְו דל ימאי אלדםא היו ושב

 : אלסא הי ראה תֶאָק לָקְל ּנמָאהְו ןושארה
 ןנימאי

 "הז המ ?. 2.יד
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 ףלקֶל ןעֶמְׁשִי .אָלְו הָלֵאָה תֹותאָה יֵׁשְל ם ּונִמָא
 רֶׁשֲא םִימַה יָה הָׁשְּבוה תְכפָשְו ראיה ימיממ ָּתְחְקְל
 -לֶא הָׁשֹמ רֶמאּו :תֶשָבַיַּב םֶדְל יָהְו ראיהְךמ חקת

 בג לומָּתִמ םג יִבֹנָא םיִרְבִּד שיא אל לא יִּב הי
 דֶבְכּו הָּפ"דַבְכ יִכ ְףָרבע-לֶא רד אמ םג םֹׂשְלׁשִמ
 וא םֶרָאְל הפ םַע ימ וילֶא הָוהְי רמא ּיִכְִא ןוׁשְל
 והיא אָלֲה ךש וא חקפ מ שרח וא םלא םּשימ

 :רָבדִת 'רשא ףיִתיִרוהְו ףיפדסע הָיִהֶא יכנִאְו ךל הָתַעְו ו
 תרה ףאירהו .:הֶלְשִּמידִִב אנחל נר יֵּב רֶמא ג

 רּבַדִכ יִתְעַָי יולה ףיחָא ןֵרָהַא אלָה רֶמאֹו הָׁשֹמְּב
 חַמְשְו ףארו ףךסאְרְקל אצ' אוהיהנה םנְו אּוָה רבי

 יכנָאְו ויִפְּב םיִרָבְּדַה-תֶא ָתְמׂשְו וָלֵא תְרַּכדְו וְּכְִּב וט
 :ןושעמ רשא תא םֶכְתֶא יִתיִרוקְוּוהיִפיִעְו דיִפדסִעהָיהֶא
 הָּתַאְו הפ ְּךְלִהיִהִי אה הֶיָרְו םָעָה"לֶא ךל אָֹהרָּבִו
 רשא ריב חת הוה הָממַהדתֶאְו :םיקלאל ֹוָלדְהיהְּ
 שוקה שש ם :תתֹאָה-תֶא וּבדהַשְעַת
 אג הָכְלִא ול ראו ֹונְתָה רַתְיילֶא | בשוו השמ דל
 םכויח םֶדועה .הָאְרֶאְו םִירְצַמְב"רָׁשַא יָחַא-לָא הָבּוׁשָאְ
 הָשמדלָא הָוהְי מאיו :םולשל ל הַׁשֹמְל וָרַתי רֶמאּ
 םישקבִמה םיִׁשְנֲאָה-לּכ ותַמיִּכ םירצמ בש דל ןְְמְּ

 םםֶבָּכְרַו וָנָב-תָאְו ֹוֵתְׁשִא-תֶא השמ חקינ :ףַשפנתֶא כ
 קרטמהתֶא השמ חקינ םירצמ הָצְרֶא בָשָיַנ רמָחהְדלע
 בּושל ִתְכֶלְּב הָׁשֹמ-לֶא הָוהְי רֶמאַר :וְיְּב םיהְלֶאָה
 םתישעו ריב יִתְמְשרשא םִיִתְפֹמַה-לְּכ הָאְר הָמְְרְצִמ
 :םֶעָה-תֶא חלש אָלְו ובלדתֶא קזחא ינאו הָצְרְפ ונפל

 :לֶאָרְשִי יִרְכְב נְב הָוהְי רמָא הב הָעְרפילֶא ָתְרמָאְו 9
 יכנָאהנה וֵחלשְלֲאְמְתוינדְבֲע ִנְב"תא חלש ףילַארמאו 3

 הָוהְי הש ןולמּב רהב יקוו :ָּרכְּב ךניתֶא גרה
 שקביו

.* 
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 הכ ּהָנְּב תֵלְרָע-תֶא תרֶכִּתַו רצ הָרּפִצ חפתו וֹותיִמֲה שקבינ

 5 ממ ףֶרַ יל הָּתַא םיָמְּדְוִתָה יִכ רָמאַֹו וילְנרְל עגה
 פ :תלומל םיִמָּד ןתַח הָרְמֲא זָא
 ג כו הרפְרפה השמ תארקל ךל ןרהאדלַא הָוהְי רָמא
 8 ןרַהֲאְל הָשמ דג :וליקשינ םיָהלֲאָה רֶהְּב והשְנְפַ
 רֶׁשֲא תֶתאָהְִלָּכ תאו וחלש רֶׁשֲא הוה יִרְבִדִלְּכ תֶא
 5 :לֶאְרְשיינּבִיִנקזילְּכתֶא ופְסַאוְנְרהֶאְו השמ דל :ּוהָוצ
 ל -לֶא הֶוהְי רֶּבדירֶשִא םיִרְבְּדַה-לְּכ תא ןרֶהֶא רבו
 31 כ ּועֲמְׁשַו םָעָה ןמאו :םֵעָה ינעל תֹתאָה שעװ השמ
 ודקוו םָנְעיתא הָאָר יֵכָו לאְרְשי ןנביתֶא הֶוהְי דק
 יעיכש | ֹו$ֲחַתְשִ

 וה .Cap. V ה

 א רַמָאדהְּכ הָעְרְפְילֶּא ָרְמאֹו ןרהאו השמ יאָּב רַהֵאְ
 רבב יל ּוָהָו יִמַעְתֶא חלש לֵאָרְׂשִי יהְלֶא הוה
 2 זרָא חלָשְל ולקְּב עָמשֶא רֶׁשֲא הָוהְי יִמ הֹעְרַפ רֶמא
 :חֶלָשֶא אל לאְרשידתֶא םגו הָוהְיתֶא יִתְעַדָי אל לאש
 5 ףרד א; הָכְִ לע אָבְקנ םיִרָבַַה והלא ולמא
 ועָנּפיּפ וניהלא הוהיל .הָקְּבְְו רֶבֶדמַּב םיִמָי תָׁשלְׁש
 4 השמ הָמָכ םִיַרָצִמ ךְלָמ םֶהלַא רָמאָוו :בֶרָחְב וא רֶבָּדַּב
 :םֶכיֵתְלְבְסְל .ּוכְל וישעממ םָעָה"תֶע שירְפִמ ןרָהַא
 ה םֶתא םָּתַּבְׁשַהְו ץֶרֶאָה םע הֶתַע םיִּבַרְדִה הערפ רמו
 6 םעָּב םיִשָעַה-תֶא אוקה םויּב הָעְרפ וצו ?םֶתְלְּבִּפִמ
 ז ןְבלל םֶעְל ןֶבָת תַתָל ןופסאת אל :רמאל וירש
 :ןֶבִּת םָהָל ושש וכלי םַה םֶשְלֶש לומְתַּכ םיִנְבְקַה
 8 םבשלָש למת םישע םַה רֶׁשֲא םיִנָבְלַה תֶנּפְתַמדתֶאְ

 ןפ"לע םה םיִפְרנייִכ ונממ ּוִעְרְנַת אל םַהיִלְע ּומיִשֶח
 9 הָרבְעְה דָבְכִּת :ּוניהלאל החבזנ הכלנ רמאל םיקעצ םֶה

 י ואְצְו :רקשדירְבדְב יִעָשידלַאְו ּהָבוׂשֲעו םישָנָאהְ"לִ
 ישגנ
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 רַטֶא הָּכ מאל םֶעָה"לֲא ּוָרָמאַֹו ויָרְמְׂשְו םעָה יִשָנ
 ןְבַת םֶכָל וחק ּוכְל םָּתַא ןְבָּת םֶכָל ןתנ יָעֵא הערפ וז
 םֶעָה ץֶפװ רָבָּד םֶכְתְרְבְעִמ עֶרְננ ןיא יִּכ ואָצְמִּת רשָאַמ 9
 זביִצֶא םישנוהְו :ןֵבָּתל שק ששקל םִיָרְצַמ ץֶרָא-לֶבְּב 8

 תרזְהְּב רֵׁשֲאְכ ומויְּב םויירבְד םכישעמ לכ רָמאָל
 ישע םֶהְלֲע ימָשְרָשֶא לֵאָרְשִי יִנְּב ירמש וכו :ןְבָּתַה 4

 לֹומְתַּכ ןכלל םֶכָקָח םֶתיִלכ אל עודמ רמאל הָעְרַפ
 לֵאָרְשִי נְּב ירטש ואביו :םויהדסנ לֹומָּתיסנ םֵׂשְלָׁש וט

 ןְבַת ְּיֵדְבעק הכ השעת הָמְל רמאל הָלָרּפ"לֶא יקְעְצִַ
 ךידכע הגה וע יגל םיִרְמא םינכלו יב ןפנ ןיא

 ןכדלע םיִּפָרְנ םַּתַא םיפְרנ רמאו :ףמע תאטַחְ םיִּכמ וז
 ורבע ּוכְל הָתעְו :הָוהיל הָקְּבְנ הָכְלְנ םיִרָמָא םֶתַא ו
 -ינְב יִרְמש וארו :ונתת םִנבְל ןְכָהְוםָכָל ןתנידאל ןְבָתְו 9

 םוירבִּד םֶכיִנְבְלִמ ועְרְנִתִאְל רמאל עֶרְּב םָתֹא לאְרְש
 םבקארקל םיִבָצִ ןרהֶאדתֶאְו השמדת יעְגְפו :ומויְּב כ
 זקיִלע הָוהְי ארי םֶהֵלֲא ּורְמאו :הָעְרִפ תאמ םֶתאַצְב 1

 יעעְבו הערפ ןניעּב ונחיִרדתא םתשאכה רשֶא טפשוו
 הָהְיילֶא השמ בש .ּונגְרֶהְל םֶדָיְּב בֵרָח-תָהָל ויִרְבַע 2
 :יִנֶתְחְלֶש הז הָמְל הֹוה םָעְל הָתעְרַה הָמְל יִנדֶא רמאיו *
 לעהְו הוה םעל ערה ךמשפ רָּכִרְל העְרפל יִתאָב ןָאמו 9

 :דמעדתֶא תְלַצַהדאְל
 ( ו

 הָעְרֶפְל השעא רשא הֶאְרִת התע השמ"לַא הָיהְי מא א
 :וצְראמ םֵׁשָרְ הָקְוַח יב םהְלשְי הֶקְזַח יב כ

 14 די 5 ₪

 אָרֲאְו :הָוהְי נא וילא רֶמאַו השמדלֶא םיקלֶא רדיו ;
 הוה ימשו יִדש לֶאְּב בקעידלאו קחצַילֶא םָהָרְבַאלֶא

 תֶתְל םֶּתִא יִתיִרְּבדתֶא יִתָמְקַה םגְו :םֶהָל יִּתְעְדונ אָל +
 םהל
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 :ּהָב ּורְצרַׁשֲא םָהיֵרְְמ ץֶרֶא תא נפ ץֶרָא-תֶא םֶהָל
 ה םכירצמ רֶׁשֲא לֵאָרְשִינְב תכֲאתַא יתעמש ינא | םגו
 6 לֵארְׁשנְבְל רמא ןכל :יִתיִרְּב"תֶא רפְוֲאְו םתא םידכעמ
 יִתְלַצהְו םירצמ dnl תַהָּתַמ םַכְתַא יִתאֵצֹוָהו הָוהְי יִנָא
 םיטפשבו היט צורב םֶכְתֶא יתלאנו םתדבעמ םֶכְתֶא
 ז םיקלאל םַכְל יִתַיָהְו םֶעְל יל םֶכְתֶא יִתחקלְו :םילדנ
 תחתמ םֶכְתֶא איומה םֶכיַהְלֶא הוהו ינא יכ םָעעדו
 8 יֵתאָׂשְנ רשא ץֶרָאָה-לֶא םֶכְתֶא יתאבהְו :םִיָרצִמ תְלְבס
 ּהָתא יפת בלעילו קחציל םהרבאל התא תקל יִדָידתֶא
 9 לארשי יִנְּבלֶא ןב השמ רָפדיו :הוהְי ינא השרומ בכל
 פ :השק הדבטמו חוה רֶצְלַמ השמ"לֶא ועמש אלו
 וו ךלמ הטרפדלֶא רֿפּד אב :רָמאְל השמחלֶא הוה בד
 ₪ השמ רבו :וצרַאמ לארשיהנבדתֶא חלשיו םירצמ
 ליאו ילֶא משאל לַאדׂשורנְּב ןה רמאל הוה ינפל
 פ :םִיִתַפְׁש לרע ינאו הפרפ ינמְשי
 ₪ לארשי ינב"לֲא טנצו ורֲהֲא-לָאְו השמדלָא הָוהְי רכדוו
 ץֶרֶאמ לַאְרְשיינְּבדתֶא איצוהל םירצמ דפ הֶעְרְפדלֶא
 ו ןֵבּואָר יִנָּב םָתֹבֲאתיִב ישאר הָלֶא יש ם  :םִיָרְצמ
 תֶהפׁשִמ הָלֶא מר ןֵרְצָה אולפו ףנָה לאש רֶכְּב
 וש רחצ) ןיִכָו דקא) ןיַמָו לֵאֹומי ןועמש נבו :ןביאָר
 6 ₪ הָלֶאְ :ןטְמַש תֶחּפְשִמ הֶּלֵא תיִנענְבַהְּב לּואשו
 בש יול ַײַח ינשו יררמו תַהְקּו ןושרג םֶתדְלְתְל יןלחינּב
 7 0 יטמשנינבלןושרגינפ :הנש תאמו םישלשו
 18 תלְכ ייח נשּו לאיזו ןורבָחְו רהְצַו םרמע תַהְק יב
 ופ הָלֶא ישומו יִלֲחַמ יררמ ינו :הנׁש תאמו םישלשו שלש
 כ ותְדִד דָבְכויתֶא םֶרָמַע חכו :םָתדלְתל וולה תחפש
 םרמע ייח ינשו השמדתאו ןרַהֶאדתַא ול דלתו השֶאל ול

 ג ויְִכִ ג חרק רָהְצִ נבו :הָנׁש תֶאְמּו םישלשו עב
 ינכו ז



 רה
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 -תרָא ןֹרֲחַא חָּקו יִרְתָסְו ןֲפְצְלֶאְו לֵאְׁשיִמ לאיש נבו 2
 ול דלתו השאל ול ןושחנ תוחא בָרנימעדתַב עֶבָׁשִלֲא

 חַרֹקיגְבּו ורָמְתיִא-תֶאְ רעְלָאדתַא אּוהיִבַאתֶאְו טְדנתֶא 4
 רעל :יחרְקַה תְחפְשִמ הָלֶא ףסאיבאו הְנְָלֶאְו ריִפַא הכ

 ול דלתו האל ול לֵאיִמְּפ תֹנְבִמ .טיחכל ןּרהַאְרִּ
 אּוה ָּקחַפָשַמְל סולה תֹוָבֲא ישאר הל םָהְניֵפ-תֶא 6

 יִנָּבדתֶא ואיצוה םֶהְל הורי רמָא רֶשַא השמו ןרֵהֲא
 -לֶא םיִרְּבַרמַה םה :םָתאָבְצ-לַע םירצמ ץראמ לַאְרְשִי =

 זבירצממ לֵאְרְשנְּב"תָא איִצֹוהְל םירצְמְ"דְלמ הָעְר
 ץֶרֶאּב הָשמדלָא הוה רָבד םויב יהו :ןרהאו השמ אוה 8
 הוה ינא רמאל השמ"לא הוה רבו ס  :םִיָרְצִמ %
 :ךיִלַא רָב ינַא רשא"לָּכְתאםיִרצמ ךלמ העְרפילֶארַבד *
 עֶמְׁשִי ְךיִאְ םיִתְפש לרע נא ןה הֶוהְי ינפל השמ רמו ל

 פ :הֶעְרּפ ילא
 .Car זז ז

 ןֶרַהֶאְו הַעְרפל םילֶא ףיּתַתְנ האָר השמדלָא הָוהְי מא א
 ךּוצֶא רׁשֲא-לְּכ תֶא רּבַדְת הָּתַא ְֶאיִבְנ היי ְחֵהָא ל

 לאְרשידדינְּבדתא חַלשְו העְרפלֶא רבי יחֶא ןָרָהַאְ
 יתתאהתא יִתיּבְרהְו הָלְרפ בלתי השקצ נָא ;וצראמ 2
 הֹעְרַּפ טְכְלֲא עמיאל :םִיָרְצמ ץֶרָאּב יִתְפּומתֶאְו 4

 ימעדתַא יֵתֹאָבִצ-תֶא יִתאֵצֹוֲהְו םִָרְצַמב יִדָיתֶא יִּתֲתַ
 םירצמ עדו :םיִלדגםיִטָפְׁשִב םירצמ ץראמ טַארְׂשיײינְב ה

 -תֶא יִתאַצוהְו םיִרְצְמְדלע יִדָידתֶא יִתֹמְנַב הָוהְי יִנָאדיִּכ
 הוהְו הוצ רׂשֲאַ ןְרָהֵאְו הָׁשֹמ שעו :םכותמ לֵאְרְׂשיינְב 6
 ׁשְלְׁשְְּב ןֲהַאְו הָנָש םִנֹמְשְרְב השמו :ושע ןכ םתא ז

 פ :הׂשְרַפ-לָא םֶרְּבַרְב נט םינמשו
 רְֶו יכ :רמאל ןְרֲהַאלָאְו השמדלָא הוי רָמאֹו ל

 ןֵהֲא-לֶא תְרמֲאְו תפומ םָכְל ות | רמאל העְרַפ םֶכְלא
 חק



00 - EXODUS CAP. 7. | 

 י השמ אבו :ןיגתל יִהָי הערפינפל ךלשה ךּטמתֶא חכ
 ףלשיו הוה הוצ רשאפ ןכ ושעיו העְרפלֶא ןהֶא
 !ןינתל יהו יָד יִנָפְלְו העְרפ ינפל והטמדתא ןרהא
 גג שבהיסנ ושעיו םיפשַכְמלְו םיִמְכְתְל ה9רפיסנ ארק
 ופ והטמ שיא וכילשיו :ןּכ םֶהיִטָהְלְּב םִיִרְצִמ ימטרח
 9 בל וָחַו :םָתֹטמיתֶא ןֶרָהַאהְטמ עלְבינ םנינתל וה
 4 רַמאַּו סם :הָוהְי רכּד רֶׁשֲאַּכ םָהְלֲא עמש אָלְ הפ
 וט ףל :םַעָה חלשל ןאמ הלרפ בל דַכָכ השל הָוהְ
 "לע :הארקל תבצנו המימה אצי הגה רָכֿבַב הרפלָא
 :ְּחְדיְּב חת ׁשֶהנְל ְָהְנרׁשֲא הטמהו רָאְיַד תַפְׂש
 6 רמאל יִלֲא ינֵחְלַׁש םיִרְבעְה יֵתלֲא הוה וילֲא תרמָא
 :הָכ-דע משאל הגה רּבְדַמְּב ינדבעיו ימעדתא חלש
 וז | הָּפַמ יִכְנָא הגה וי יִנָא יִּכ עדת תאְב הֹוהְי רַמָא הפ
 :םָרל וכפַהְנ ראב רֶׁשֲא םימה"לע דְיְב-רְׁשֲא הָטַמַב
 18 םבורצמ אל ראיה שָאְב תּומּת ראובירְׁשַא הָנְּדַהו
 ופ הָׁשֹמ-לָא הָוהְי רמו ם = :רֶאָיהְדִמ םיִמ תותשל
 םבורצמ ימימ"לע .לדודהטנו ךטמ חל ןרַהָא-לֶא מא
 הָוסמילְּכ לעְו םֶמיִמְנַא-לַעְו םהיראי-ל | םֶתרַהְנלַע
 יצעְבּו םירָצִמ ץֶרָאלְבְּב 8 םֶד הָיָהְו םֶדויְהְְו םָהיִמיֵמ
 כ זוהי הָוצ | רשאָּכ ן"האו הָשמ ןלדושעמ :םינָבַאְב
 יניעלוהפרפ יניעל ראב רֶׁשֲא םִימַה-תֶא יו הממ ריו
 גו =רֶׁשֲא הָגְדהְו :םֶדָל ראַָב-רֶׁשֲא םִימַה"לְּכ וכְפָהנ ויָדְבַ
 םימ תותשל םיבצמ ולְכ-אלְו ראיה שאבו הָתַמ ראי
 22 יממְרֲה ןכדושעוו :םירצמ ץֶרָאלֶבְּב םדח יִהו רֶאיַהְדמ
 רׁשֲאלֲאעַמְׁשיאלְו הערפ-בל קוחינ והיִטְְּבִיִרְצמ
 2 וָּפְל תשדאלו ותיֵב"לֲא אבי הערפ ןפנ :הָוה רב
 24 תֹותׁשְל םימ רֵאֹוַה תֶביִבְס םִירְצְמילְכ ורפחמ :תאוְל"םנ

 יכ 1"
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 םימי תַעְבש אָלָמו :רָאיַה ימיממ תּתָשְל ּולְכִי אָל יִּכ הב
 פ :רָאְיַה-תֶא הָוהָי-תֹוּכַה יִרֲחַא |
 הפ וילא תְרמָאְו העְרפילֶא אב השמ"לָא הוה רָמאַ <
 הלשל התא ןַאמדסאו :ינרבעיו יִמַעְתֶא חלש הוה רַמָא לז
 ףאיה ץרשו :םיִעְּדְרּפַצַּב ךלובנלּבתַא ףגנ יִכְנָא הנח 8

 ףתטמדלעו ל הּכְּכְשמ רדחְבו ףתיבּב ואָבּוילָעְוםיִעְדְרפְ
 הָכְבּו וְּסיֵתֹורֲאְׁשמְבּו ךירונתבו דמעבו דיִרְבַע תיִבְבּו 9

 :םיעדרפצה ּולעי דיִרְבְעדלְבְבִו ךמַעְב
Car. VI. ₪ 

 ףרוזתא הטנ ןרהַא-לַא רַמָא הָׁשמ-לֲא הָוהְי רָמאו א
 -תֶא לַעְהְו םיִמנֲאָר"לַעו םיִראיַה-לע תרהְנה"לע מב

 לע ודת ןרהא טױ :םירצִמ ץראדלע םיִעּדְרפְצַה ל
 :םבָיִרצִמ ץראתא םכתו עדְרפצַה להו םִיָרְצִמ ימימ

 לאל ו והאל העמל הלר אלקמ .:םָיִרְצמ ץראילע 4
 ride ימעמוינממ םיִעְרְרפצַה ריו הוהידלא וריתעה

 ראפתה הערפל השמ רמאו :הוהיל וחָּבְְו םַעָה-תֶא ה
 תירכהל למעלו ךידבעלו ל ריתעא | יִתְמְל לע

 רַמאָ :הָנְרָאְשִּח ראב קר ףיִתְבִמו ממ םיערְרפצה 5
 וניהל הָוהיּכ יאו עבה ןטמל דרְבְדּכ רָמאֹ רֶחַמְל .
 קר ףמעמו ףירְבַעְמו ְךיִתָּבמּו ממ םיִעְּדְרפְצַה רָסְו
 קעצ הערפ םעמ ןְרָהאְו השמ אצו :הָנְרִאְשִת ראב 8

 :הערפל םשדרשא םיעְדְרפצַה רבד-לע הוהי-לָא השמ
 םיִתְּבַהְרִמ םיעְדְרפְצה ותמיו השמ רֵבְדְּכ הָוהְי שעיו 9

 םֶרֶמֵה םֵרָמָה םֶתא :הכצו :תְרָשַהְדִמּו תֹרְצַהַהְרמ י
 רֵּבְכַהְו הָהְְרָה הָתָיַה יכ העֶרפ אָרַו :ץֶרָאָה ׁשֵאְבתַו וג
 רָמאַּו ם :הָוְירָּבְּד רָשַאְּכ םהלא עמש אלו ובְלתֶא 9

 הוהי
 עדלמ 7, יה רי צי 1
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 ךקו ףטמהתא הפ ןרָרָא-לֶא רמָא הָׁשמ-לֶא הוי
 9 רושעמ :םִיָרָצַמ ץֶרָאלֶכְּב םנכל הָיְהְו ץֶרֶאָה רפעדתא
 יהו ץֶרָאַה רפעדתֶא ד והְטְמְּב ודָידתֶא ןרהא טי ןפ
 -לֶכָב םיִנכ יָה ץֶראָה רפע"לְּכ הָמַהְבַבּו טָדָאָּב םִנכַה
 14 -תֶא איִצֹוהְל םֶהיֵטְלְּב םיָמְמְרַהַה ןכיושעו :םירצמ ץֶרֶא
 וט יָהְמאַו :הָמֵהְבַכּו םֶרָאְּב םֶנכַה יֵהְחַוּולְכִי אָלְו םִנְּכַה
 הערפ"בל קַח אוק םיָהלֲא עֶכְצֲא הֹעָרּפ-לֶא םמְמְרַחַה
 18 הָוהְי מאט ם | ֹוהֶוי רֶבִד רׁשֲאַכ םֵהֵלֲא עֶמְׁשאָלְ
 אצְוי הגה הערפ ינפל בצְיְתהְו רֶכַֹּּב םֵכְׁשַה השמ"לֶא
 :יִנֶדְבַעַי ימע חלש הוה רַמָא הב ויִלא ָתְרַמָאְו הָמימַה
 וז יב דפ חילשמ יָה ימעתַא חלשמ 'ניִאד יִּ
 דתֶא םירָצְמ יִתְּב ּואָלְמּו םֶרָעהדתֶא יָתְכְבו ךמַעְב
 9 םיב יתילפהו :ָהיֵלָע םֶה"רָשִא הָמְדֲאָה םגְו ברָעָה
 כ -תּוָה יִתְלבְל ָהיִלָע דמע ימע רֶׁשֲא ןשג ץֶרָא-תֶא אּוהַה
 ו יִּתְמִשְו :ץֶרָאָה םֶרָכְּב הָוהְי ינא כ עדת ןעמְל בֶרָע םש
 כ שו :הָוה תֶאָה הָיְהְי רֶחְמְל מע ןיִבו יִמע ןיֵכ תַדַפ
 -לֶבְבּו ויָדְבִע תיקו הָעְרפ הֶתיִּב דַבְּכ בֵרָע אבו ןפ הוה
 21 הערפ אָרְקִו :בֶרָעַה ןנפמ ץֶרָאָה תחשת םִיָרְצִמ ץֶרֶא
 :ץֶרֶאּ םכיהלאל ּוִחְבְ וכל רָמאּו ןֶרֶהֶאְקו השמדלא
 2 םבירְצְמ תַבַעיִּת יב ןּכ תושעל ןוכְנ אָל הָשִמ רָמא
 םהיניעְל םירצמ תָבֲֹותהתֶא חּבְנ ןה ּוניִהְלֶא הָוהיל חב
  ונָחְבִו רָּבָדַמַּב ךלנ םיִמָי תשְלֶש רח ּונְלָקְסִי אָלְ
 24 יֵבֹנֲא הערפ רָמאַֹו :ונילא רמאי רשֶאּכ ּוניִהלֶא הוהיל

 קָר רֶבְדּמַּב םֶכיֵהְלֲא הָוהיִל םֶּתְחַבְו םֶכְתֶא חַלשֶא
 כ השמ רֶמאֹו :יִדֲעב ּוריֵתְעַה תֶכָלְל יקיָהְרח"אְל קהְרַה
 םֹלָעָה רֶפִו הוהיזלֶא יִּתְרתְעַהוְךֶמעֶמ אצוי יִכְנָא הנה
 לֵתָה הערפ ףסי-לַא קו רָחֶמ ועמו ויָדְבִעמ הָעְרפִמ

Tra TAT Aיתלבל  
 תיבבו ןיריבס ד. 0.
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 םמ השמ אָצו :הוהיל חבל םֶעָה-תֶא חלש יִתְלְבְל ₪
 רסיו השמ רֶבְרְּכ הָוהְי שעו :הוהי-לֶא רתע הֶעְרַּפ פז
 דפכנ :דֶחֶא ראשנ אל ומעמו ויָדְבעַמ הערפמ בֹרָעָה 8

 פ :םעֵה-תֶא חלש אלו תאוה םעּפַּב םג וֿבל"תֶא הערפ
 02 .IX מ

 -הָּכ ויָלֵא ּתְרַבִדְו העְרפדלָא אפ השמדלֶא הָוְדי רֶמאַ א
 כ ּוינָדְבְַַו יֵמעדתֶא חלש םיִרְבְעָה יֵהלֲא הָוהָי רַמָא ?
 הוהי-רְי הנה םָּב קיח דדו ַחְלַשְל הָּתַא ןָאָמבֲא 3

 םיִלמנַכ םיִרֹמֲחַּב םיִפּופּב השב רׁשֲא ךנקמְּב היה
 הנקמ ןיִּב הוה הלפהְו :דֶאְמ דבָּכ רֶבּד ןאצב רבב 4

 לארשו ינְבל"לּמִמ תּומָי אלְו םירצמ הנקמ ןיבו לארשי
 רַבּדַה הָוהְי הָׂשֲַי רָחְמ רמאל' דעומ הוה םשיו זרָבָּד ה
 תֶמֹּו תרחממ הוה רֶבּדַהתֶא הָוהְי שעיו ץֶרָאְּב הוה +

 ;דָחֶא תמדאל לֵאָדְשִינְב הנקממו םירְצמ הנקמ לכ
 רָחָא-דע לֵאְרְשִי הנקממ תמחאל הָנהְו הפרפ .הלש" 7

 פ ;םעהתֶא חלש אלו הערפ בל דּכְכו
 םָכיִנָּפַח אָלִמ םֶכָל וחק ןרַהַאלָאְ השמ"לָא הָוהְי רמו 8
 זְריָהְו :הֶעְרפ יננל הָמָיִמְשַה השמ וקְרְו ןָשְבַּכ ַחיִפ 5

 הַמֵהְּבַה-לְִ םראָד"לַע הָיָה םירצמ ץֶרָאדלְּכ לע קֿבָאל
 -תֶא יחקינ :םִיָרְצִמ ץֶרָאלְכְּב תֵעְבְעַבֲא ַחָרפ ןִהְׁשִל י

 זדשמ ותא קרו הערפ ינפל יהֶמעו ןְשְבכַה ַחיִפ
 :זרָמֵהְּבַבּו םֶדאְּב חרפ תנְבְעְבא ןיחש יהו הָממשה

 דיפ ןיחשה ןנפמ השמ נפל דמעל םימטרחה ולכידאלו ג
 -תֶא הָוהְי קזחיו :םִיָרְצמלְבְבּו םמטְרחב ןיחשה הָיָה גג

 -לֶא הוי רָּבִּד רׁשאַּכ םֶהְלַא עמש אלו העְרפ בל
 רֶקבַּב םכָשַה הָשמדלָא הָוהְי רֶמאַו ס :הָׁשמ
 יִהלֲא ה הָוהְי רַמָאהּכ ניל ָתְרַמֲאְו הלר פל בציִתהו

Rae <ןיי | 

 הש"
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 רוָבֲעָב מב ְךַרְבעְבוךְבל"לָא יֵתֹפנמ-לְּכיתֶא חלש
 וט -תֶא יִּתְחַלש הָּתַ יִּכ :ץֶרָאָה-לְכְּב יִנְמָּכ ןיא יִּכ עֶרַּת
 ץְרָאָהְדמ רַחָּכִּתַת רֶבָּדּב מתאו תא דאו יד
 18 יחְפתֶא ךֶתֶאְרה רּבָעּב ףיִּתְדמְעָה תאז רובעב םֶלּואו
 2 יִמַעְּב ללותְסמ דע וץְרָאָהלְכְּב יִמְש רפס ןעמלו
 is דֶאְמ דַבָכ רַרָּב רֶחִמ תַעָּכ ריטממ נגה :םחלש יִתְלְבְל
 -רע ּהָרְסּוה םהְרמל םירצמב והמְכ הָיָהיאל רשא
 וי ל רשַאלָּכ תֶאו ףנקמהתֶא זַעָה חלש הָּתַעְו :הָּתָע
 ףסָאי אלו הֶדָשְב אצְמיירֶשַא הָמְַּבִהְ ןטְלֲאָהלְּכ הַרָשב
 כ הָוהְי רבּדתֶא ארה :ּותַמְו רָרְּבַה םהלע דרו הָתיַּבַה
 :םיּתְבַהְדלֶא והנקמ"תֶאְו וידבעחתַא סינה הָעְרּ יִדְבַעַמ
 21 =תֶאְו ויָדְבַעְדתֶא בזעיו הוה .רֶבְּדלֶא מל םשדאל רשאו
 2 :הָרָשּ והגקמ
 22 יהיו םימשהדלע ְףְדיתֶא המְנ הֶשמ"לֶא הֶוהְי רָמאיו
 -לָּכ לו הָמֵהְּבַהלעְ םֶדאהְדלע םירצמ ץֶראלֶכְּ דָרָב
 23 "לע להטמהתַא השמ טה :םִיָרְצִמ ץֶראָּב הָרָשַה בשע
 רטמיו הצר שאלה דְרְבּו תלק ןֵתְנ היו םימשה
 24 תחפלתמ שאו דב יַהו :םיִרצמ ץרא-לע רֵרְּב הוה
 ראלב והמָכ הָיָהיאְל רֶׁשֲא דאָמ דַבָּכ דָרָּבַה ּדֹוָתְּב
 הכ םםִיַרָצִמ ץֶרָאילֶכּב דֶרְבַה ךֹל :יִנְל הָתְיָה אמ םיָרְצמ
 בְׁשֲע-לְכ תַאְו המהב"דעו םֶדֶאַמ השב רָׁשֲא"לְּכ תא
 5 ץֶרָאְּב קר רֵּבִׁש הָבָׂשַה ץעדלְּכ"תֶאְו מַה הָּכַה הָרְשַה
 גז הערפ חלשיו :דרב הָיָה אל לֵאְרְׂשִי יִנְב םשדרֶשַא ןשנ
 הָוהְי םעפה יִתאָטַח םָהלֲא מאיו ןרהאלו השמל ג ארק
 28 תיהמ ברו הוהי-לֶא וריתעה :םיִעָׁשְרַה ימעו גאו קיצה
 :דמעל ןופסת אָלְו םֵכְתֶא הָחְלַשִאְו דָרְבּו םיִהלֲא תלל
 29 "לא יֵּפַכתֶא שָרְפֶא ריִעָהְתֶא יתאצפ הָשמ ּויִלא מא

 ער ןעמל ויהי אל ֶרּבַה ןולּדְחי תולקה הוה
 יכ
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 ןואְריִת םֵרָמ יב יְִעדָי חָרֶב הָתַאְו :ץֶרֶאָה החיל יִּכ ל
 הָרֹעְשַהיִּכ הָתְָנ הָרעָשַהְו הָתְשְפַהְו :םיָהלֲא הוה ןנָפִמ 1

 יכ כג אק תֶמְָּכַהו הטחהו :לֶעְבִג הָתְׁשַהו םיִבָא
 ׂשֶרָפו ריִעָה"תֶא הֹעְרַּפ םעמ הָׁשֹמ אֵצַו :הֶנֵה תליִפֲא 3

 ךתניאל רמו ךָּבַהו תולקה ולד ילֶא וַַּכ
 תקקהְו דֶדְּבַהְו רָמְמַה לַדָחיִכ הפרפ אָרו :הָצְרֶא

 הערפ בל קזחמ :ויְדְבִענ אוק ובל רּבְכו אטחל ףסיו הל
 :השמ"דוב הָוהְי רכד רשֶאּכ לאָרְשו ינְּברתֶא ףלש אָלְ

 .CaP אי
 15 וט פ5 פ פ "

 יִתדַּבְכַה יִנָאהיִכ הְׂרַּפ-לֶא אב השמדלֶא הָוהְי רמו א
 :וָּבְרְקְּב הָלֶא יתתא יִתש ןעמל ויָרָבֲע בלדתַאְו ופלדתֶא

 יתללעְתה רשא תא נּבְרבּו נב יֵגֲאְּב רּפַסְת ןעמְלּו 2
 ִנֲאיְּכ םָתְעַדְו םֶב יִּתְמׂשרׁשֲא יִתְתְאתַאְו םִיִרְצִמְּב

 -הּכ וילֵא ּוָרְמאַֹו הֹעְרַּפ-לֶא ןרָהָאְו השמ אבו :הוהָיַּפ
 ינפמ תנעל תְנֲאמ יִתְמדדַע םיִרְבֲעָה יִהְלֶא הָוהְי רַמָא

 ימעדתַא חלשל הָּתַא ןָאָמ"םַא יִּכ :יִנָדְבעו ימע חלש +
 ץֶרָאָה ןיעדתא הָמָכְו ּּדְלְבְנִב הָּבְרַא רָהְמ איִכִמ ננה ה

 הֶטֵלְפַה רֵתָיתֶא | לֶכָאְו ץרֶאָהְדתא תֶאְרְל לכוי אָלו
 םכְל המצה ץעהילּכתא לַכְעְודרְּבַהְדִמ םָכְל תראה

 "לכ יִתְבו ףדְבַעְילְכ יִתְבו ךיִתְב ואלו :הדשהְדמ %
 םכוימ ּיִתבֲא תֹובֲאַו יָתבְא ּואְרדאְל רֶׁשֲא םירְצִמ
 :הערפ םעמ אצוו ןפיו הוה םויה דע הָמְדֲאָה-לע םֶתויַה

 שקימל גל הז היה יתמ"דע ולא הערפ יֵדְבע ורמאה ז
 עדת םרטַה םֶהיֵהְלָא הית ודב םישָנאָהתֶא חלש

 -לֶא ןרהאתֶאְו העמחתא בשוו :םִיָרצמ הָדְבָא יכ <
 מו ימ םֶכיַקְלֶא הֶנהְיתֶא ודְבַע וכל םֶהְלִא מא הלר

 ננָבְּב ךלנ וננקובו ּוָָענּב השמ רֶמא :םיכְלְהה 5
 טתונבבו
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 י רֶמאֹו :ּנְל ָהוהְידַה יִּכ ךלנ ֹונֵרָמְבַבּו ונאֹצְּב ּונָתֹנְבִבּו
 -תֶאְו םֶכְתֶא חלשא רׁשֲאַ םָכמְ הָוהְי זַכ יהי םָהְלֶא
 11 םיִרָבְגַה אָנ וכל ןכ אל :םֶכיִנּפ דֶגְג הָעְר יִכ ואר םֶכְּפִט
 תֶאמ םַתא שרו םישכַבִמ םָּתַא התא יכ ההיא ודב
 נפ ץראדלע רי הטנ המלא הָוהְי רָמאַֹו ם :הֶעְר יִנּפ
 ג דלָּכְתֶא לכו םירצמ ?ראדלע לע הָּבְרַאְּב םָירְצִמ
 19 -תֶא השמ טו :דָרְּבַה ראשה רׁשֲא-לּכ תא ץֶרֶאַה בׁשֲע
 -לָּכ ץְרְּב םידְק"חור גה הוהוו םיִרָצִמ ץְרָא-לע \דטמ
 אָשְנ םידקה תורו הָיָה רֶכְּבַה הֶליַלַה-לָכְו אּוהַה סויה
 14 למ חנו םיִרצִמ ראלב לע הָּכְרַאָה לעו :הָבְרֶאְהדתֶא
 והֹמְּכ הָּבְרֲא ןכ הָיהדאל ונפל דאמ דבָכ םיִרְצִמ לבג
 ומ ְּׁשְחָּתַו ראי ןיעְדתֶא כו :ןפדהְוהי אל ויֵדֲחָאְו
 רש ץֶעָחיִרפ"לָּכַתֶאְו ץֶרֶאְה בשעְלְּכתֶא לכאיוץרָאָה
 הָרְׂשַה בָשעְבו ץֶעְּב קֶרילְּכ רַתֹניאָלְו ךֶרְּבַה ריִתוה
 16 ןרהאלו הָשמְל אָרָקְל העְרַפ רָהמָ :םִיְרְצִמ ץֶרֶאֶכְּ
 וז יִתאָטַהאָנ אָׂש התו :םֶכְלְו םֶכיִהְלֶא הוהיִליִתאַטֲה מא
 -תֶא קר יֵלְעַמ רו םֶכיַהְלַא הָוהיל יריֵתְעַהו םעֿפַה א
 1 ה :הָוהי-לֲא רעו הלרפ םעמ אציו :הוַה תמה
 = המי והֲעְקְתַו הָּבְרָהיתֶא אָׂש האמ קח םיַחּור הוי
 כ הוה כוח: םירצמ לבג לָכְּבדָחִא הבר רָאָשְנ אָלףס
 פ :לֶאְרְשי נְב"תֶא חלש אלו הר בלא
 גג לע שחייו םימשה"לע די הטנ הָשמ"לא הָוהְי רמי
 9 םיִמְשה"לע ודָיתֶא השמ טיו :ךשח שמו םיִרצמ ץֶרֶא
 23 :ארדאל :םיִמיִתשלשםירצמץֶרַא-לָכְּב הֶלפאיִדְׁשִה יהיו
 + -לָכְלו םימי תֶשְלְש ויִּתְחַּתִמ שיא ימקְדאלְוויחֶאתֶא שיא
 1 השמ"לֶא העְרַפ ארקינ :םֶתְבְשִמְּ רא היה לֵארְׂשִי ינב
 -םג ָצְי םֶכְרְקְבּו םֶכְנאֶצ קֶר הָוהְיתֶא ּוָדְבַע וכְל רמי
 תכ םיִחְבְו נדיב ןּתּתהַּתַא-םגהָׁשמ רֶמאו :םֶכָּמעְּדְלִיםָכְּפִמ

 תלנו
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 אֵל ּונמִע לי וננקמדסנו + ּוניִהְלֶא הָוהיִל ּניֵׂשֲעְו תלת

 וניהלַא הָוהְידתֶא דֵבְעְל חכנ ונמִמ יִּפ הָסְרפ רֵאָׁשִת
 קזחיו : הָמש ונָאּב-דע הוהְי-תֶא דבענדהמ עדְנאְל ּונָחְנֲאְו ז
 הָעְרפ ולירָמאּו :םֶחְלשְל הָבֶא אָלְו הָעְרּפ בל"תֶא הָוהְי 9

 םְּב יִּכ .ִנָּפ תוֶאְר ףסתילא ל רֶמָׁשַה יִלָעִמ ךל
 דע ףקאהאל תרד ןּכ השמ רֶמאו :תּמּת יִנְפ ךִתֶאְר ל

 | פ ְּךיֶנְפ תואר
 .Car. XI אי | אי

 הערפדלע איִבָא דָחֶא עננ דוע הָשמדלֶא הָוהְי רָמאיַו א
 הָלְב ּוחְלְשְּכ הֶומ םָכְתֶא חלש ןפדירחַא םירצְמלעו
 לֵאְׁשִו םַעָק יִנְּב אָנירָּבַּד :הזמ םכְֶא שֶרָנְי ׁשֶרָג ל

 יִלָכו ףֶסְכיִלְּכ ּהָתעָר תֶאְמ הָׁשֲאָו והַעְר תֶאמ ו שיִא
 ׁשיִאָה \םג םִיָרְצִמ ייעְּב םַעָה ןחדתֶא הָוהְי ןתנ :בָהְו
 יניִעְבּו הערפהידְבַע ןניִעְּב םירצמ ץֶרָאְּב האמ לֹוָדָנהָׂשִמ <
 יָא הלילה תֶצַחְכ הָוהְי רַמָא הָכ הָשִמ מאו ס :םֶעָה =
 םַרָצִמ ץֶראְּב רֹוכְבילְּכ תַמּו :םִיָרצמ דוְתְּב אָצְוי ה

 רשא הָּחְפַׁשַה רֹוכְּב דע ֹואָסַּכ-לַע בשיה העְרפ רֹוָכְּבִמ
 הָלֹדְנ הָקָעְצ הָתְָהְו +הָמַהְּב רכב לָכְו םִיָחְרָה רח <

 אָל ּוהָמְכְו הָתֹיְהִנ אֵל ֹוהֹמָכ רשא םיִרצִמ ץֶרָאלְכְּב
 ׁשיִאמְל ונשל בֶלָּכץְרָחְי אַל לֵאָרׂשִי ינְּב ו לָכָלּו :ףסת ז

 םירצמ ןיפ הָוהָי הָלְפִי רֶׁשֲא ןּפְִּת ןעמל הָמהְּבידעְ
 ילּוהְּתְשהְו ילא הלא ְדְבָעְילָּכ דרו :לאְרְשי ןיִבו 5

 אָצַא ןכיִרַחֶאְו יִלְנְרְּבִיִרֶשַא םֶעְחַלֶכְו הָּתַא אַצ רמאל
 הָשמדלֶא הָוהֶי רָמאו ם :ףָארָהְּב הָעְרפדִעִמ אָצְנ 5

 ץֶרָאְּב יֵתְפֹוִמ תֹובָר ןעֶמְל הֶָצְרְּפ םֶכיִלֶא עֶמְׁשיהאְל
 הֶּלֵאָה .םיִתפְמַה"לִּפיתא .ּושָע ןרהָאְו השמו :םִיָרְצִמ י

 -תֶא הֶלֵׁש-אָלְו העְרפ בתא הָוהָי קחו הָעְרפ ינפל
 : :יִצְראְמ לֵאָרְׂשִיהְנְב

 רמאיו ןינעב הומכ ץיויגס יב ז. 6. א" | חכתאב חהפ ד. 29. =
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 א :רמאל םִירְצַמ ץֶרֶאְּב ןרַהָא-לֶאְו השמדלָא הָוהְי מא
 ג יִׁשְדֲחְל םָכְל איה ןושאר םיִשְדָח שאר םָכל הזה ׁשֶדֹהַה
 3 שְָרְחְל רׂשְעְּב רמאל טארשי תכע-לְכ-לָא ובד :הֶנׁשַה
 4 או :תוָבל הש תכא-תיבל הֶׂש שיא םֵלְל וחיו הוה
 -לֶא בֶרָקַה ונְכְשּו אוה חל שמ תויהמ הכה טעמי
 1 :הֶשהלמ וסְכִּת ולְכִא פל שיא תֶשַפְנ תַסְכִמְּב ותיִּב
 ה -ןְמו םיִשָבְּכִהְדִמ םֶכְל היי הָנְשְרּב רב םיִמָת הש
 6 רַשָע הָעְּבְרַא דע תְרָמָשִמְל םֶכְל הָיָה :והקת םיִזִעָה
 ןיֵּב לארשיחתדע להק לָכ ותא ּוטָחָשְו הזה שחל םוי
 ? "לַעְו תוזמה תש"ל נתת םֶּרַהְִמ | וחקלו :םִיָּבְרעֶה
 8 ְלְכֲאְו :םֶהָּב ותא לְכאוירְׁשא םיתפה לע ףוקשמה
 םיררמדלע תוצמו שאיי הוה הלל רָשְּבַהדתֶא
 9 יִּכ םִיַמּב לַשְבמ לשבו אנ ממ ּולְכאת-לַא :ּוהְלְכאָ
 י וריתותדאלו :וּבְרְקְדלעו ויִעְרְכלַע ושאר שָאדילצ-םא
 11 הָכָכו ופרשת שאב רקפידעונממ רָתֹוהְו רָכְב-דע ּנמִמ
 םֶכְלְקִמ פל םקלעג םיִרְָ ,םיִנְתִמ ותא אַ

 ץֶראְב ל יֵתיֵּכַה לה ד הלל םירצמקראב
 הֶׂשֲעֲא םִיָרְצמ יהלֲאלְכָבו הָמַהְּידִעְו םֶדֶאְמ םירצמ
 גג םיִּתּבַה לע תאל םֶכָל םַה הָיָה :הוהְי יִנֲא םיִטָפְׁש
 -אלו םֶכְלִ יִתְחְסְּפּו םֶּדַהתֶא יִתיִאְרְו םָש םָּתַא רֶׁשֲא
 4 הֶיָהְו :םירצמ ץראב יתלהְּב תיחשמל ףנ} םֶכְב היה
 םֶכיִתְרְִל הוהיל גַה ותא םֶתֹנְַ ןורכְל םֶכָל הוה םייה
 ומ םיַּכ ךא ולכאת תוָצמ םיִמָי תעְבְש : :ּוהְגְחּת םֶלוע תקח
 ץמח לכא-לָּכ | יִּכ םֶכיִּתַבמ רֶאְש ּותיִּבְׁשּת ןושארָה
 םוי-רַע ןשארק םֹוומ לֵאָרְׁשִִמ אֹוָהַה ׁשֶפנַה הָתְרְכִת

 יעבשה
 .ליעלמ +. 11. םומעט יב ז. ל.
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 יִעיֵבׁשַה םֹוֵכּו שָרְקְאְרְקִמ ןושארה םִיַּו :יִעְבְשַה ו
 םֶהֶב הָשָעיאל הכאלמרלכ םֶכְל היה שדקדארקמ
 :םָכְל הֶשָעַי ובל אּוה שָפְלֶכְ לבא רׁשֲ דא

 -תֶא יתאצוה הוה סויה םָצְעִב יִכ תוצמהדתַא םֶּתְרמְשו וז
 הָוה .םַּקתֶא םֶּתְרַמְּו םִיָרְצִמ ץֶרָאְמ םֶכיִתואְבַצ

 שדחל טי רָׂשָע הָעּבְראְּ ןשארּב :םלוע תק םכיִתְרדְל 8
 שחל םיִרְשָעְו דָהֶאָה םוָי דע תֹצַמ :לכאה בֶרָעְב

 -לָכ וכ םֶכיִתְבְּב אצְמַי אל ראָׂש םימָי תעְבְש :בֶרָעְב 19
 רגב לאְרשי תַדעְמ אוהה שפה הָתְרְכְנו תָצֹמַחַמ לכא
 םָביִתְבְשִמ לכ ולכאה אָל תֶצַמֲחַמ"לָכזץֶרֲאָה חרא כ

 שמה | : תוצמ לְכאה
 וחקו וכשמ םָהלֲא רָמאו לֵאָרְׂשִי ינקְזלָכְל השמ אָרְקִַו 4
 תנא םִמחְקְלּו : חספה וטחשו םֶכיִתְחִפְשִמְל ןאצ הכל 22

 ףקְשמַה-לֶא םָתְעגַהו הָקּב-רׁשֲא םּדַּכ םָתְלַבְטּו בוא
 ואְצִת אל םֶתַאְו ףפכ רשא םֶּדַהְוִמ תווזמה יּתְׁשלֲאְ

 םירצמחתַא ףנְנל הוהְי רבַעְו : רקב"דע ותיִבדחַתפמ שיא 9
 ֶפְפו מַה יִתְש לע ףוכָשַמַה-לִ פדהתֶא הָאְד
 :ףננל םָכיֵתְּב-לֶא אכל תיחשמה ןתָיאְלְוחַתְפַהְדלַע הוה

 :םלוע-דע נבל ךליקְמל הזה רֶבְּדַהזתֶא םָּתְרַמְשו 4
 רְׁשֲאַכ םֶכָל הוי ןתָי רשא ץֶרָאָה-לֶא ּואְבְתיִּכ הָיָה הכ
 ורמאיִּכ הָיָה + :תאה הָדֹכעָה-תֶא םַּתְרִמְשּו רָּבְד א
 "הבז םרמַאְו :םכְל תאָוה הָדְבְעַה הָמ םֶיִנּ םַיִלֶא 27

 םִיֹלְצִמְּכ לַארְׂשִיינְב יֵתב"לִע ספ רֶׁשֲא הוהיל אוה הספ
 :ּוחְתְׁש סע דקו ליה שחפת םירְצמתַא ֹופנְנְב

 לכ הָּכַה הוה לילה הבי א 2 פרה 29
 וכְּב דע ֹואְסַכ"לַע בשיה העֶרַפ רֶכְּבִמ טיַרְצִמ ץֶרֶאְּב 3

 יבשה הרה הי ה ו ל
 השוגד 'פה ד. 27. אתלוגסב ץמק ז. 6
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 ל הֹׂעְרַּפ םקו :הָמֵהְּב רוכְּב לכו רֹוָבַה תיִבְּב שא יִבָשַה
 הָלֹדְנ הָכָעִצ יו םַצִמלְכְו וָדְבע"לְכְו אה הליל
 ג: הָׁשמכ } ארק : תֶמ םׁשְריִא רֶׁשֲא תי ןיִאייִּכ םִיָרְצמְּב
 - םקאיסנ גע ומ ואַצ ומוק מאו הליל ןרהֶאלו
 9 םָכנאָצ-מנ : םֶכְרּבְּכ הָוהידתַא ורבע כלו לארשי נב
 :יתא"סג םַתְכרַּו וכלו םתְרּכִד רשָאּכ וחק םכְרְקְבנ
 ₪ יִּכ ץראָהְדִמ םֶהלְשְל רהמל םָעְהְ"לַע ז טיל קָוָחִתו
  ץֶמֲחָי םֶרָמ וקצְּבדתֶא םעָה אָשיו :םיִתִמ ּונָלְּכ ּורְמְא
 הל לֵאָרְִיינְבּו :םֶמְכַשלַע םחלמשְב תֶרְרְצ םֶתרֶאְשִמ
 בַהָז יֵלְכּו ףסְכדילְּכ םירצְממ ולאשיו השמ רבְִּכ וש
 % םּולאשיו םִיָרְצִמ יניב םַעה ןחדתא ןַתְנ הוהינ : תֶלְמְש
 5 : םִיָרְצִמ"תֶא ולצנו
 א ףלא תֹואמ"ששְּכ הָתְפִס ססמערמ לֶאְרְשינְב עפ
 38 ןאָצְו םֶתֶא הָלָע בר ברעְיסנו :ףטמ דבל םיִרְבגַה ילגר
 8 ואיצוה רֶׁשֲא קַצְּבַהתֶא ופאוו :דֶאִמ דב הקמ רק
 אָלְו םיִרְצִממ ׁשְרְכ ץֶמָח אל יִּכ תוצמ תנע םִָרְצמַמ
 מ ינְכ בשומו :םֶהְל ּושעְאְל הדציסנו ּהמהְמְתהְל ּולְכ
 תואְמ עפראו הָנָש םיִשלש םִִרְצִמְּב בש רשא לארי
 4 ילו הגש תוֶאְמ עברו הָנָׁש םישלש ץקמ יהוו :הֶנָש
 :םִיָרְצִמ ץֶרֶאְמ הוה .תֹואְבְצלְּכ יִאֵצ הוה םִיַ םַצָעְּב
 ₪ דאוה םירצמ ץֶרָאמ םָאיִצוהְל הוהיל אוה םירמש ליל
 פ :םָתֹרְדְל לאְרשי נְּבלְכְל םיִרָמש הויל הָוה הלילה
 4 דִָּבילְּכ ספה תקח תאו ןרַהָאְו השמדלָא הָוהְי רמו
 4 הָתְלַמְו ףָכָּכיתנְקמ שיא דָבַעלָכו ב לכאוזאל רָכְנ
 לע דֶָא תִיְבְּב וב לכאודאל ריִכְׂשְו בשות :ּוָב לכי א ותא
 | אל םַצְַו חצה רֶשְּבַהְרִמ תיבה איצותדאל לכֶא
 Pa Be Bs 1 2 2 תא רונייכ] :ותא ושי לֵאָרְׂשִי תַדָעלָּכ : ובדרבְשת

 הסר יגר ץ. 39. השוגד 'צ ד 1
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 ברק ואו רכִחלכ ול למה היל חמֶפ הֶׂשֲעְו רג
 הבה: וכ לכאידאל לרעדלֶכְץֶרֲאָה חַרְואְּ היו ותשעל 6
 ינָבילָּכ ּושעיו :םֶכְכותְּב רגה רגלו חרואל הו תא

 ;ּושע ןּכ ןרַהא"תאְ השמחתַא הוה הוצ רׁשֲאַכ לארשי
 לֵאְרְשִי ינפתֶא הָוהְי איצה הוה םִיַדםַעֲעְביַו ם 4

 יעיבש פ :םתאבצהלע םירצמ ץַרָאמ
 .Car. XO 2° ני

 רַמּפ רֹוכְּב-לְכ יל-שְּדַכ : רמאל השמ"לָא הָוהְי רָּבדְו א ג
 רֶמאַֹו :אּוה יל המה םֶדאְּכ לארשי ינְבְּב םֶחרְ"לְּכ 3

 םירצפמ םֶתאַצָי רֶׁשֲא הזה םויהתֶא רכז םֶעַהלֶא הֶשמ
 אלו המ םֶכְתֶא הָוהָי איָצוה דִי קַחְּב יִּכ םיִדָבַע תיִּבִמ

 הָיָהְו :ביִבָאָה שרָחְּ םיִָי םתא םויה :ץמח לכָאו 5
 יוחהו ירמאהו יפחהו נענה ץֶרָאלָא הוה איב
 בלה תכז ץרא ךל תל ךיתבאל עבְשנ רֶׂשֲא יסוכיהו

 תעְבש :הוה שָרְהְּב תאוה הָדבעָהתֶא ָּתְרְבַעְו בדו <
 תוצמ :הוהיל גח יֵשבְׁשַה םויכו תצמ לכאה םִמָי ז

 האְריהאלו ץִמָח דל הָאְרי-אלְו םיִמוה תַעְבַש תֶא לאי
 רמאל אוהַה םיב נבל תנו : :ּףְלְבצלֶבְּב ראש ךל 5

 ל הָיָה :םירצממ יִתאַצְּב יל הוה הָשַע ה רובעּב
 הוה תות היה ןעמְל יע ןיכ רולו ףדילע תואל
 תרמשו :םִיָרְצִמִמ הָוהְי ךאצוה הקְזַח יב יִּכ דיפְּבי

 פ :הָמיֵמָי םיַמָיִמ הדעמל תאוה הקְחַהְדתַא
 ל עְּבְשְנ הׁשֲאכ ינענפה ץְרָאלָא הוה יָּךאְבייּכ הלו 4
 הוהיל םֶהָרירֲמְּפ"לְכ ְתְרבעַהְו : :דל הָנַתְ ףיתבַאלו 12

 :הוהיל םיִרכוה ךל היו רֶׁשֲא הַמֲהּב רגש | רֶמּפלָכְו
 לכו ותפרעו הדפת אלדסאְו הֶשְב הָּדֲפִּת ֹמֲח רֶטפלְכו ו

 רָהְמ ּדְנְב לאש הִיָהְו :הָדַפת ִיִנְבְּב םֶדָא רוכְּב
 הוה ונאיִצִה ד: קוָחְב ויֵלֲא ָתְרַמָאְו תאקהמ רמאל |

 בירצממ
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 וט ּונָהְלֶשְל הערפ השקה" יֵהְו :םיִדְבַע תיּכמ םירצְממ
 -רעְו םֶדֶא רֶכְּבִמ םירצמ ץרָאְּב וכבד הוה גרה
 טחב רטפלְכ הנחיל חכו נא ןכלע הָמָהְב רכב
 16 הכדיחל תואל הָיהְו :הָּדְפֲא נב רִכְּבלֶכְ םיִרְכְזַה
 :םִיָרצמִמ הוי ונָאיצוה די קוחב יִּב ךינע ןיִּב תֹפְטֹומְלּ

Ce oon oa 
 וז ץרא ךְרד םיֹהלָא םֶחְנאָלְו םָעָהיתֶא העְרַּפ חֶּלַׁשְב יהי
 םַעָה םֶחְעְרַפ םיִהלֲא רַמָא ! כ אה בורק יִּכ םיתשלפ
 88 םַעָהתֶאםיִהְלֶא בפיו :הָמְיָרְצִמ ובשו הָמֲחְלִמ םֶתאְרּב
 ץֶרָאמ לֶאְרשוהינב ולָע םישמחו ףוסדסי רָּכְדִמַה ךְרד
 נפ עַבְׁשַה יכ ומַע ףסוי תֹומצעדתא השמ חכו :םִיָרצִמ
 םֶכְתֶא םיִהְלֲא דל דלפי דפ רמאל ַארׁש ינב"תא עיִּבְשה
 כ נטו תֶכְסִמ טס :םֶכּתַא הזמ יתֹמִצעהתֶא םָתילֲעַהְו
 גג ּומְּב םֶמוי םהינפל ףלה הוה :רָּבְדמַה הצְקִּב םתאב
 םהְל ריִאָהְל שא דומב הֶלַילְו ךֶרלה םֶתחְנל ןנע
 גג דומעו םִמּי ְעַה דומַע שימידאל : הלל םמוי תֶכְלְל
 5 :םֶעָק נפל הלל שֶאָה

 ידי .Car. XIV די

 2 א ובשיו לֵאְרְׂשינְּב-לָארֵּבַד : רמאל השמ"לֶא הוהי רבדיו
 לעב ינפל םיה ןיבו למ ןיּב תליחה יֵפ נפל וחי
 3 לארשי ינבל הערפ רַמֲאְו :םיה-לע נחת ֹוֵחְכִנ ןפצ
 4 -בלתַא יִתְקזחו : רָּבָדמַה םהילע רגְס ץֶרָאָּב םַה םיִכְבְ
 ועדוו יטיִחילְכב הערפב הָדְבּכאְו םֶהיִרַחֶא ףדרו הערפ
 ה יִּכ םִיַרְצִמ למל * דנו :ןכדושפה הוי נֲאיִּכ םִִרְצַמ
 ורמאיו םָה-לֲא ָדָבִעו העְרפ בבל ךפהו םָעָה חַרְב
 6 רסָאװ :ּונדְבָעַמ לאְרשְידתֶא ּונְחְלַשדיכ ּונשָע תאז-המ
 ז םָכָר תוִאַמישש חכו :ֹומע חָכָל ומַעְדתֶאְו וְּבְכְרְדתֶא
 רוחב = א

 \ הפו ישה +. 18. ני
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 קרוהְי קוו :ֹולְּכילַע םשלשו םיִרצמ בֶכְר לָכְו רּוחְּב 8
 ינבו לארשי ינּכ יִרחַא ףדרוו סירצמ למ הערפ בלתֶא
 וגישוו םָהירֲחַא םירצמ ופדרינ :הָמְר יב םיִאצי לַארׁשי ל

 ולח וישרפו הערפ בֶכָר סּוסדלּכ םוה"לע םינח םֶתּוא
 ואשיו בירקה הָעְרפו :ןֶפַצ לעפ ונפל תחָה יפיע י

 םֶהיֵרֲחַא עקנ | םירצמ הגהו םָהיֵעְעְתֶא לארשודינב
 -לֶא ֹוהְמאַֹו :הָוהְידלֶא לארשידינב וקעצו דאמ וארו גג

 רָבְדִמַּב תומלונתחקל םיִרְצמְּב םיִרְבְקְיִא ִלְּבַמַה הֶשמ
 רֵבְַּה האלה :םיָרצמִמ ונָאיִצוהְל מ יִשָע תאחהמ ג

 הדב ממ לָדַח רמאל טירְצמּב ךילא ונרבד שא
 :רָּכְדִמּכ ונקְמִמ םִיִרָצמחתֶא דָבַע ול בוט כ םִיָרֹצַמ-תָא

 דתרֶא וארו .ובציתְח לאְריִתִיְלַא םָעָחְדלֶא השמ רַמא 3
 -תֶא םֶתיִאְר רֶׁשֲא יּכ םִָיַה םכל השעידרשא הָוהְי תעשי

 הדוהו :םלוע-רע דוע םתאְרל ופסת אל םִיַה םירצמ 4
 שש פ :ןוש ירח םתאו םָכְלםַהְלְ

 -ינְבילֲא רבד ולא קעצתיהמ השמחלָא .הָוהְי רמאו וט
 -לע ךריײתֶא הטג ךטמיתַא םֵרָה הָּתַאְו :ועסיו לאָרְׂשִי 6

 :הרֶשְּביִּב םיַה ךוְתְּב לֵאָרְׁשיהגְב אָבִיו ּוהָעָקְבו םיד
 הָדְבְכִאְו םהיִרתא ואביו םירצמ בל"תֶא זַחַמ ננה נאו וז
 םכירצמ ועד :וישרפבו יבְכַרְב ולַחילְכְבּו הלְרָפְב 8
 עָפו .וישְרֶפְבּו וִבְכְרְב העְרַפְב יִדְבָּבהְּב הוה ינאְיִכ ו

 םֶהיֵרֲהֲאמ ךלו לארשיהנחמ ינפל 'ְלהַה םיְִלֲאָר אל
 | ןיפ אביו :םֵהיֵרֲהַאַמ דמעיו םֶהיִנְפִמ ןֶנָעֶה דומע עס כ

 רַאְמ ךשחהו ןֶנשה יהי לאְרשי הגחמ ןיבו םילצמ הגחמ
 השמ טו ו לה-לפ הלא הֶז בֵרְקיאָלְו הָל לה"תא ג

 הָוע םיִדָק חּורְּב םִיַה"ִתֶא | הוה הלו םיַהְדלע ודדתֶא
 אָבִיו :םִיָמַה ועקב הָבְרֲחְל םיהְדתֶא שי הל ילַהלְּב פג

=i ae pre Ghיגב  
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 םֶניִמיִמ הָמֹוח םֶהָל םִיַמַהְו הָׁשְבִיִכ םיַה וְתְּב לארי
 ג סוס לכ םֶהיֵרֲחַא ּואָב םִיַרְצִמ ּפְּדְר :םלאמשמו
  רֶקּבַה תָרְמְׁשאְב יהו :םוה ךתְדלֶא ור ובְכְר הערפ
 תא םֶהֹו ןגעְו שא דמַעְּכ םִיַרְצִמ הנֲחמ"לֶא הָוהְי ףסשיו
 הכ תַדֵבְכַּב והגהנו ויתבְּכְרִמ ןפא תא רסֹו :םירצמ הנהמ
 םהל םָחְלְ הוה יִכ לֵאָרְׂשִ ינפמ הָסּנֲא םִירְצַמ רמאו
 יעיבר 5 ;םירְצְמְּב

 28 םימה ובָשיו םוה"לע ףְדרתא הָמְנ השמחלא הוי המ
 גז יײ-תֶא השמ טױ :ויׁשְרפ"לו ובְכְרקלמ םִירצמ"לע
 םיִפְנ םִיַרְצַמּו ֹונְתיֵאְל רקב נפל םִיה בָשיו םיה-לע
 8 ובשיו :םיה ְּךֹותְב םירצמ"תא הוהְי רעניו ותאָרְקְל
 הערפ ליח לכל םישרפה"תֶאו בָכְרַהתֶא יִּפַכְו םומה
 9 ינו :דָחָא-דע םֶהָּב ראשנ"אל םיכ םהיִרחֶא םיִאְּבַה
 םניִמיִמ המח םָהְל םימהו םיה תב הָׁשְבבּוכְלָה לֵאָרְׂשִ
 ל ךִיִמ לארשיתֶא אוהה םויּכ הָוהְי עשו :םלאמשמו
 31 אריו :םיַה | תפׂש-לע תמ םִירְצמ"תֶא לֵאָרְׂשִי ארו םיִרצמ

 ואו םִיצִמְב היה הָשָע רֶׁשֲא הָלרנַה ךיַהתֶא לֵאָרְשִ
 פ | וְְּּבַע הָׁשֹמְבּו הָוהיִב ֹניִמֲאּו הוהיתֶא םֶעָה

 וט .Car. XV וט

 א ורמאיוהןהיל תאֹוַההַביִׁשַה-תֶא לאְרשיינבּוהשמזרישיזא
 .םוס הֶאְנ הָאְניִּכ הוהיל הָריִשֶא רמאל
 2 יליהו הי תרמו יזע :םיב המר ובְכְרְ
 יקלא והוגאו ילא הז העושיל
 : הוה חמַחלמ שיא הוה :והנממראו יבא
 + רֶתְבְמְו = םָיב הָרָי וליחו העְרפ תָבְּכְרַמ מש

 ה =ֹומָכ תָלֹוצְמְבּודְדְומומכ תֶמהְ :ףוקיְביִעְכְמוישלש
 5 נמי כב יִרְדִאִנ הָודְיְךְנֶמְ :ןֶבָא

 הוהי ד
 השוגד יג צ, 1.וט 'זימש הייב ןמיס דומע שארב +. 6. זי
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 םֶרֵהּת נואְג ברב :ביוא ץעֶרּת הָוהְי ז
 דרב :שקפ ומלְכאְ נר חלש מָה 5

 ךְנומְכ ּובְצִנ םימדומרַעְנ ךיַפַא
 רַמָא :םידבְלְּב תֹמֹהְת וִאְפָה םיִלְזְ
 ימאלמת לָלַש קלחַא גישַא ףִּדְרֶא ביוא
 תְפְשְ ידי ומשרות יִּבְרַה קיִרָא יׁשְפנ
 םִיַמְב תָרָּפֹועַכ וללצ םָי ומּפּכ חורב

 ימ הָוהְי םלאַּב הָכְמַכְדיִמ ;םיִריִדַא 1
 -הׂשְע תֶלַהְת אָרֹונ שֶרְקּב רֶּדֲא הָכֹמָּ
 תיִחְ :ץרא ומעְלְבת נימי תיטנ :אלפ
 הונילא ךעְב תלה הָלֶאְ ין"סע סח

 ליה יערי םימע ועמש :ףשדק 4
 יפולַא ּולֲהְבִנ זא :תְׁשְלּפ יבְשי וַחָא וט

 ונמנ דעֶר ומזַחאַי בָאומ יליא םודא

 הָתְמיִא םָהילֲע לפה :ןעְנְכ יבש לָכ 6
 "רע ןְכֲאְכ ומדי דורו לֶדְנִּב רַהַפו
 סע רָבֲעי"דע הוהְי ךִמַע רבעי

 ןכְמ = = ףתלחנ רהב ומְטַתְו ומְאְבְת = יִתְנְק וז
 כ ינדא שדקמ הָוהְי ָתְלַעְפ ָךְתְבשל

 כ :רֶעְו םֶללְל דְלִמַי | הוה דידי 9
 םֶהֵלֲע הָוהְי בשיו םיב וְׁשְרְפְבו וָּבְכְְּב הֵלָרַפ סוס אָב
 פ :םיה דותְּב הֶׁשְבִיב וכְלָה לארי נבו םיה ימתֶא
 ןאצתו הָדיְּב ףְּתַה-תֶא ןְרָהַא תא הָאיִבְנַה םיִרִמ חו כ
 םירמ םֶהָל ןעַּתו :תֶלחמבו םיִפתב היִרֶחֶא םיִשָנַה"לְב 2

 ס = :םיב הָמְר וכו סוס הֶאְג הֶאְניִּכ הוהיל וריש
 רוָׁש-רּבְדמילָא ּואְצַו ףוסדםימ לֶאְרְשידתא השמ עֶס 2
 ואבו :םִימ .ואצמדאלו רָכְדַמַכ םימידתשלש וכל ₪
 התרמ יהי

 תשטד ינז.2. השנדקז.ו. השטוכץ.18. השונד גצ. 13. השטדכז. 1

 <פכ

- 
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 -לַע םה םיִרָמ יִּכ הָרָמִמ םִימ תּתְׁשִל לְכָי אָלְו הָתְרַמ
 24 -המ רֹמאל השמדלע םעָה ּונְלַה :הֶרָמ המשדארק ןּ
 הכ"לֶא ללשיַו ץע הוה והרי והלא קעצמ + :התשנ
 :ּוהּכְנ םש טפשמו קח ול םש םש מַה יקְּפְמִו םימה
 8 ויניִעְבִרַשּיַהְ דוקא הוהיולוקל עמְׁשּת עומשדסַא למאי
 ,. הלחמי ויקְחדלָּכ תְרמָשְ ויפוצמל 2 תְנזאְהְו השעה
 5 הוה יִנֲא יִּכ יל םישָאזאל םיִרְצמְּב יִתְמשרשַא
 גז םימ תנע הָרָשַע םיִתְׁש םָׁשְו הָמֹליֵא ואבו ם :ּדַאָפְר
 :טִיָמַה-לע םשדונחיו םירמת םיעבשו

Car. XVI. IDומ  

 א ןיִפ-הַּבְדמדלֶא לֵארְׂשִרנְב תרע-לְּכ ואביו םליאמ ועמה
 שחל םוי רֶׂשְע הֵׁשַמֲחַּב עס ןיבו םליאךיב רֶׁשֲא
 2 לארשידנב תהע-לְכ וילו :םירצמ ץראמ םֶתאַצְל ינשה
 3 לארי נב םהְלא ורמאיו :רָבְדִּכ ןְ רָהאלעו הָׁשֹמ"לֲ
 ריס-לע תְבׁשְּב םירצמ ץֶרָאְּב הָוהְידִדְיְב ונתומ ןתיִמ
 -ללֶא ותא םֶתאַצוהְהִּכ עבשְל םֶחְל ּנְלְכֲאְב רֵׂשָבַה
 ס :בַעְרַּב הוב לֲהָקַהלּכיתֶ תיִמָהְל הזה רֶבְדִמַה
 4 םיִמְשַהְדִמ םֶחְל םכְל רוטממ ננה השמ"לא הָוהְי מא
 ךליה ּונָפְנַא ןטמל ומזיּב םויזרבּד וטקְלו םַעָה אָצ
 ה =רָׁשֲא תֶא וגיִכַהְו יששה םֶּב הָיָהְו :אְלסא יֵתְרותְּב
 < מאה :םי | םּ ומקלי-רשא לע הנָשִמ הָיְהְו ואיְבי
 הָוהְי יִּכ םָּתְעַר ברל .לארשי ינְב"לכילֶא ו ןירהַאְו הָׁשמ
 ז רובָּכיתֶא םֶתיִאְרּו רֶכֹבּו :םִיָרְצִמ ץראמ םַכְתֶא איצוה
 לת יִכ המ ונח הוהיילע םֶכיִתְנְלְתְתֶא ועָמְשְּב הוה
 4 לכָאְל רָשָּב ברעב םכל הוה תִתְּב השמ רַמאו : :ונילע
 -רֶׁשֲא םֶכיִתנְלְתדתֶא הוי עמׁשְּב עפשל רקּבּכ םֶחָל
 -לע יִּכ םכיתולת ונילעדאל המ ּונחנו וילָע םנילמ םּתַא
 הוהי הקד אש ינכההה

 שימ

 א" 3 סילח ז*. 7. קטלוז.2. ומ
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 יִנְּב תַרע"לָכלָא רמָא ןרַהַא-לֶא הָשמ רמאַמ :הוהיפ
 יו :םֶכְיִתְנְלִּת תֶא עמָׁש יִּכ הוה ינפל וברק לארי
 רָּבְדמַה-לֲא נפו לארשו"ינּב תָהְע"לְבלֲא ןרֶהֶא הכד
 ישש 5 נעה הֶאְרַנ הוה דובְּכ הנה

 יִנּב תולתדתַא יִתעִמש :רמאל השמדלָא הוהי רבדיו
 רֵׂשְב לְכאָּת םִיּבְרְַה ןיִּב רמאל םָהֵלֲא רד לארשי
 :טבכיהלא הוה ינא יִּכ םמעְו םֶחְלְדעְּבַשת רֶקְּבַבו

 התה רכבו הנחמהדתא סבתו ולשה לעת בֶרַעְב יהו וי
 קדגהו לטה תבְכש לעתו :הנחמל ביבס לטה תבכש וו

 :ץֶראָה"לע רַָפְּכִּכ קָּד םֶפְסְחִמ קה רָבְדִמַה ינפ"למ
 אֶל יכ אוהןמ לחאזלא שיא ורמאו לארשיחינב וארו וט

 ןַתְנרֶשֶא םֶחְלַה אּוָה םֵהֵלֲא השמ רמו אוקדהמ ועד
 וטקל הָוהְי הוצ רשא רֶבָּדַה ה :הֶלְכֶאְל םכל הוה

 םֶכיִתְשפְנ רפְסמ תלגלנל רַמַע ולכא יפל שיא וג
 וטקליו לארשי ינב ןכְדושעיו :וחקת ולהאב ה שיא 7
 ;דבְרמַה ףידעה אָלְו רַמֹלְב דמו  :טיִעְמַמַהְו הבְרַמַה 3
 רֶמאַּו :וטקל ולכַא-ופל שיא הסחה אל טיעממהְ ול
 ועמשדאלו :רקבדע ּונָמִמ רתוידלֶא שיא םהלֲא השמ כ

 םביעְלות םרי רקבידע ּונָמִמ םיֵשְנֲא ורתויו הש מלא
 שיארקכב רבב ותאוטקליו :השמ :םהלמ ףצקיו שאבי לו
 יטקל יששח םִיַּכ | יהו :סמִו שמשה םחו לבא יִפָכ 2

 הֶדַעָה יאישנילְכ ואבו דחֶאְל רמלָה ינש הנשמ םֶחְל
 הוי רכד רשא אודה םהלא רֶמאו :השמל ודיג
 פא ופאת"רשֶא תא רֶחַמ הוהיל שדה בש ןותְבש
 ככל ּוהִנַה ףרטהלּכ 5 תֶאְו ולב ולשְבַתְִרשֶא תאו

 הָוצ רֶׁשֲאַּכ רקבהדדע ותא וחיו :רָקְבַה-הע תרמשמל 24
 ;רשמ רֶמאמ וב הָתְיָהאל הָמֵרְו שיאבה אָלְו השמ הכ
 והלכא | הפו

₪ 0 

 חנחאב חתפ ז. 20 7 זלשה צד. 18. ניתרחא שגד מ?
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 והאצמת אל םויָה הוהיל םויה תֶּבָשדיִּכ םויה ּוהָלְכא
 > אל תַּבַׁש יִעיִבְשַה םּי יהטָקְלִּת םיִמָי תשש :הָדְׂשּב
 גז אלו טל םֶעָהְומ וִאֵצי יעיבָשה וכ יהו :וּבדהְיִהְ
 28 םבתְנַאמ הנא-דע השמחלֶא הָיהְי מאו ס  זּואָצִמ
 29 תבשה םכל ןתנ הוהייכ יאָר :יתרותו יֵתֹוֲצִמ רמשל
 שיא | ובש םימוי םֶחְל יששה םויכ םכל ןתנ אוה ןכ-לע
 ל םַעַה יִתָבְׁשִי :יעיבשה םַּב ומקממ שיא אציל ויּמְחַ
 9 אוו ןֶמ ֹומְׁשתָא לַארשי-תיב וארקינ  :יִעְבְשַה םִיַּ
 32 הו השמ רמאיו :שבדב תַחיִפַצְ ימעסו ןְבְל דג ערזכ
 תררְמְשִמְל ּנָמִמ לֶמעָה אָלְמ הוה הנ רֶׁשֲא רֶבָּרַה
 םֶכְתֶא יִּתְלַכֲאָה רשֶא םֶחְלַהתֶא יִאְרי וןעמל םכיִתְרדְל
 33 -לֶא השמ רַמאּו :םִיָרְצמץַרָאמ םֶכְתֶאיִאיִצוהְּב רָּבָדְמַּב
 חגהו ןַמ רַמעָה-אְלְמ הָמְׁשְדַהְו תחא תגצנצ חק ןרַהֶא
 34 הוה הוצ רֶׁשֲאַכ :םכיתרדל תֵרָמְׁשִמְל הָוהְי ינָפל ותא

 הל לֵארְשְִבּותְרְמְׁשמְלתַדעֶהינפלְְרהַאהֲחיתהָׁשמלא
 תֵבָׁשּונ ץרָאזלָא םָאּב-דע הָנְׁש םיִעָבְרַא ןָמַהדתֶא וָלְכָא
 36 רֶמֹעָהְו :ןעֶנְכ ץֶרֶא הָצְק"לֶא םָאּכ-רע ּולְכָא ןֵמֲהתַא
 יעובש פ :אּוה הָפֲאָה תיִרְׂשֲע

Car. XVIL. ©וי  

 א "לע םֶהיִעְסַמְל ןיִמירּבְדִממ לֵאָרְׁשירנְּב תַדֲע"לָּכ וע
 2 ברו :םַעַה תתשל םִימ ןיאו םידיפרב ּנֲחו הוהי יִּפ
 םהְל רַמאָּיו הָּתְׁשִנְו םימ טל ורמאיו הָׁשמדמִע םֶעֶה
 3 םׁש אָמְצו :הָוהְתֶא ןושנְההמ יִדמִע ןּובירְת-המ השמ
 ּנְתיִלעַה הז הָמְל רמאיו השמחלע םַעָה ןליו םימל םָעָה
 4 עצי :אמצפ ינְקִמתַאְו ינָב-תֶאְו יתא תיִמָהְל םירצממ
 טעמ דוע הזה .םעל הֶׁשֲעֲא המ רמאל הוהי-לָא השמ
 ה חַקְו םַעָה ינפל רבע | שמילא הָוהְי רֶמאֹו :ינְלָקְמּו

 חָכ ראָיהתֶא וב תיכה רֶׁשֲא ךטמו לארי יגקזמ דא
 ךדיב
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 םרחְּב רוצהדלע | םש נפל דמע ה :ּתְכֶלַהְו יב 8
 השמ ןפ שעמ םעְה התשו םיִמ ונממ ואְצַיו רוצב תיִּכהְ

 קדכירמו הָכִמ םוקמה םש ארקיו :לָארְׂשִי ינקז ויטל ד
 שיה רמאל הָוהְיתֶא םתסנ לע לאְרְשי נְב | םירילע
 2 :ןָאזסַא ונּכְרְקְּב הוה
 השמ רמאיו :םדיפרב לארׂשיסע םחליו קלע אב 5
 רֹלִמ קלמעב םהלה אצו םישנֲא ּנְלירַחְב שוהידלַא |
 שעיו :ידוב םִיִהְלֶאָה הטמו העבנַה שאְרְדלַע בָצִנ כי

 הושמו קלָמעב םהלָהְל השמ ולזרמָא רשאכ עשוהי
 השמ םיִרָי רָשַאַּכ הָיְו :העבגה שאר ּולָע רוחו ןְרֵהַא גג
 ידיו :קלמע רבנו דָי חני רשאכו לֵארְׂשִי רָב ודי ג:

 הַא הילע בשיו ותחת ומישוו \ןבָאדהְקיו םידבְּכ הָׁשֹמ
 הָנומֲא ויי יהו דָחֶא הזו דָחֶא הֶזמ ויִדָיב וכְמְמ רוחו

 ימַעְדתֶאְו קלָמעזתא עשוהו שלח :שמשה אכ-דע 8
 לטמפ | פ :ברהדופל

 ינְוָאְב םישו רֶפְסּב ןורָכְז תא בתַּכ השמ"לַא הָוהְי מאיו 4
 :םִיִמְׁשַה תהֶתְמ קלמע רֶבְותֶא הָחַמָא הָחְמיִכ עשה
 -לַע לידיִּכ ראו :יסנוהְוהי ומש ארקיו הבומ השמ ןביו ל

 :רד רחמ קלַמִעב הוהי ל הָמָחְלִמ הִי סָּכ
 .CAPE A VIH די

 apg 87 כ פ חי
 רָשָע רׁשֲא-לְכ תַא השמ ןתח ןידמ ןהכ ורתְי עמשיו א

 לֵאְרְׁשִיתַא הָוהְיאיצוה"יכ מע לֶאְרָשילו הָשמְל םיהלֶא
 השמ תשֶא הֶרפְצְִתֶא השמ ןתח ורתָי חכו :םִיְרְצְמִמ 2
 םשרג דָחֶאָה םש רשא הינב ינש תַאְו :היקּולש רחַא 9

 רעיל דָהֶאה םעְו :הירְכְנ ץֶרֶאּב ית רג רַמָא כ
 ורתו אבה :הָלְפ ברחמ ינלצמ ידע יִבָא והלא" ה

 אָהירְׁשֲא רָבְרְמַהְ"ַלֶא השמילא ותְשַאְוונְבו השמ ןתח
 הנח
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 8 ְךגְתֹה יגא השמדלָא רֶמאַֹו :םיִהְלֶאָה רה םש הנח
 ז זרשמ אצמ :הָמִע היְנָב ישו תשא לא אָּב ות
 ודערְלשיִא ולָאשיו ול-קשו הַּתְׁשִו ונְתַה תאבקל
 8 דלָּכ תא ֹנְתַהְל הָׁשֹמ רפסוו :הֶלֵהֶאָה ואב םולשל
 לארי תרוא לע םִילְצמלו הָעְרְפְל הוו הע רֶׁשֲא
 9 חיו :הֶוהְי םלצוו ךרדפ םתאְצִמ רֶׁשֲא הֶאָּתַהלְּכ תא
 רשא לארשיל הָוהְי הֶׂשְע-רְׁשֲא הָבּוטַהלְּכ לע ות
 י ליצה רֶׁשֲא הָוהְי ורב ֹורָתִי למאיו :םִיִרְצִמ ךימ וליצה
 םכָעַהדתֶא ליִצַה רׁשֲא הָעְרפ ךימו םירצמ ךימ םֶכְתֶא
 11 כמ הֶוהָי לדְנִּכ יּתְעדְי הָתַע :םִיָרצִמיד תַחָּתִמ
 19 ןתח ורתַי חיו :םָהֵלֲ רז רשא רַבְדַב יִּכ םיִהלֲאָה
 ; לאש ינקו ו לָכְוְןרֲהָא אבו \ םיהלאל םיִחְכ הלע השמ
 15 תרחממ יהיו :םוהלאה ינפל השמ ןתחדםע םֶחְללֶכָאְל
 דומ השמ"לע םעָה דמעיו םעְהְתֶא טפשל השמ בשיו
 4 אויר תא השמ ןתה אריו :םֶרעָהידַע רֶקְּבַה
 םֵלְל השע הָּתַא רֶׁשֲא הוה רַבְּדַה"הְמ רמאיו םעל השע
 רָכּבְמ יִלָע בֵצנ םעָהילָכ ובל בשוי הָתַא ַעּודִמ
 וט שרל םַעָה ילא אביי נְתִחְל השמ רַמאַו :בֵרֶעידע
 5 שיא ןיכ יִתְמפְשְו ילא אָּב רֶבָּד םהְל הָיִהְייִּכ :םיהלֶא
 :ויִתרוְתתַאְ .םיהלָאה יקחדתא יִתְעדוהְו ּוהעֵר ןיבו
 גז :השע הָתַא רֶׁשֲא רָבִּדַה בוטדאל ולא השמ ןתח רַמאַ
 18 רֵבָכיִכ מע רֶׁשֲא הוה םַעָהיסִנ הָתַא-סַנ לבת לבג
 ופ יֵלֵכְּב עַמָׁש התע :דִדַבְל ורשע לכותדאל רַבְַּה לממ
 םכיחלֶאה לומ םֶעְל הָּתַא הָיָה מע םיַהלֲא יָה לצעיא
 כ הרָתְרַהְהְ :םיִהלאָהְ"לֶא םיָרְבְַהתֶא הָּתַא תא
 ךרה"תֶא םֶלָל ָתְעדוהְו תָרּוּתַה-תֶאְו םיקְחהדתֶא םֶהְתֶא
 וג "לָּכִמ הָוחַת האו :ןושעי רֶׁשֲא הָשָעְמַהְַתֶאְו הב וכל
 עֵצְב יאְנָש תַמֲא יִשְנא םיקלָא ארי לודישְנַא םֶעְה

 תמשו
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 טדְגַ ו הָיָה העילה התא טפשו :תרשע פל
 ףילַעִמ לקחו םהדוטפשי ןטפה רֶבְּדַה"לְכְו = לא איב
 םיִהלֶא וצו הֶשַעְּת הוה רַבְּרַהתֶא םֶא א ואשה 3
 :םולְׁשְב אָבָי ומקמ"לע הוה םעָה-לְכ םנו דמע תלכו 5
 רחְבִמ :רַמֶא רשא לכ שו גתה ליל השמ עַמָׁשִו 4

 -ללע םישאר םָתֹא ןתוו לֵאָרְש-לְּבִמ לימישנַא השמ
 : תשע ירשו םישמח ירש תיאמ יִרָש םיפְלַא ירש םַעַה הכ

 -לֶא ןואיבי השקה רָבְּדִהתֶא תעלְכְּב םַעָהדתֶא יטפשְו
 -תֶא השמ הלו :םה וטופשי ןטקה רָבִּדַהדלָכְו השמ ?ז

 עמו פ :וצרָאדלא ול לו נתח
 .Carp. XIX שי מי

 םויפ םיִרצמ ץראמ לאְרשיינְב תאָצְל ישילָשה שח א
 רפדמ יאבו .םידיפרמ עס :ייס רכדמ ואָּב הק *
 הרשמו ורָהָה דג לֶארשי םשְדִחַיַו רבדמּכ ונח יניס 3

 הפ רמאל רֶהָהְדִמ הוה ולא ארקינ םיקלאה"לא הָלֶע
 םתיִאְר םתא לאש ינבל ד תו בעי תובל ד רמאת 4

 ירְׁשנ יפנכילַמ םֶכְתֶא אַשֲאְ "םירצמל יִתישָע רֶׁשֲא
 םתְרַמְשוילקְבוטמשתעמשדפאהפעו :יִלאכְתֶא אָבְאְו ה

 "לב ילדי םימעהלְבמ .הלגס יל םֶהייְְו יִתִרְבְדתֶא
 הלא שודק ינו סה תַכְלִמ ממ ילדּוהֶת ם םָּתַאְו :ץֶרֶאְה 5

woe 

 אָרְכיַו השמ אביו :לֶארשי נְבלֲא רבת רֶׁשֲא םיִרְבְּדַה 3
 רשא הָלֲאָה םיִרָבְַהלְּכ תא םהינפל םשיו םֶעה ינקול *
 רַבּדירׁשַא לכ ורמאיו ּדֲהַי םֶעָהלְכ ונעו :הוהו והוצ 8
 רמא' :הָוההלֲא םעְה ירבדדתֶא השמ בשיו השענ הוה 5

 רובעְפ ןְנְלָה בעּב ציִלֲא אָב יִכֹנֲא הנה הו שמחלא הוהי
 דו םֶלועְל ּונַמֲאְו ביס מע יֵרְּבַדְּב םָעָה עַמְׁשי

 השמ

 ליעלמ ד. 5. טי ערלמ ד, 26,'חי
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 י תשמ"לָא הוהי רמאיו :הוהי-לֶא םֶעָה יִרְבּדִתֶא השמ
 וג ויה :םתלמש ּוסְּבַכְו רתמו םויה םתשדקו םֶעְהלֶא דל
 יניעל הוה דדי "שלשה םויו יִּכ ישילשה םיל םיִנְכְ
 9 רמאל ביִבְס םַעָהְדתֶא לבנו :יניִס רהזלע םַעָהלּכ
 רַהְב ענוהלְּכ יהֲעְכְּב ענו רהב .תולע םֶכְל ורמשה
 33 הדי הָריֹוא לֵב לוקס" ד ופ עָנְתדאל :תֶמּו תומ
 לע המה לבה ףךשמפ הָיִחְי אל שיא"םא הָמֵהְּביבֲא
 14 םָעֶהיתֶא שקו םַעָהלֶא רָתָהְדִמ השמ דריו :רָהָב
 ומ תֶׁשְלְׁשְל םנכנ ּויַה .םֶעֶהִלֲא רמאמ :םֶתְלְמַש וסְּבַכיו
 16 תריהְּב ישילשה םּוב יהו :הָשאלא ׁשְנתהלַא םיִמי
 רָפש לק רֶרְר"לע דַבְּכ נעו םיקרְבו תלק יהיו רקבה
 גז קרשמ אצוי) :הֶנְחַמַּכ רשָא םַעָהלְּכ דר דֶאְמ קָזֶח
 תיָתְהתְּב ובְצַיִתִו הַָחְמַהְדִמ םיִהלֲאָה תארקל םָעָה"תֶא
 18 דיה ויל דרָי רֶׁשֲא ינָפמ ול ןשָע יט: מ
 :ראמ רֶהָה-לְּכ דרחיו ןׁשְבכַה ןָשעְּכ ינָשַע לעו שאב
 . םיִהְלֶאָהְו רבו השמ דֶאִמ וָחו ךלוה רפשה לוק יהיו
 % רָהָה שאָרלֲא יניס רקדלע הָוהְי ד ;לוָקְב ונע
 גו רֶמאַו :השמ לעו רהָה שאָרלֶא השמל הוה אָרְקי
 תוארל הָוהְיילא וסרהידפ םַעְּב דעה דר השמ"לָא ; זוהי
 גג ושדקתו הָוהְידלֶא םישנגה םינַהְכַה םנְ :בֶר ּונמִמ לפנו
 33 :לכו"אל הוהידלֶא השמ רמאו :הָוהְי םהְּב ץֶרפְיְרַ
 רמאל גב הָתעַה התַאיכ ניס רֶהְדלֶא תלעל םָעְ
 24 רידל הוה וילא רמאל :ותשדקו רֶהָרְדתֶא לָבְנַה
 ופְרָהְיזלא םעהַו .םיִנהְלִהְו מע ובאו הָּתַא תיִלְע
 הכ םֶעה*לֲא השמ דרו םּבץְרְפִַּפ הלא תֶלָעל
 ם :םֶהְלַא רַמאּנ

 9 .Cir. XX כ
A 

 . 2 אבא ם :רֹמאַל הָלֶאָה םיִדָבְדה"לְּכ תא םיהלָא רד

 הוהי



 .CAP 20. כ ורתי תומש !

 :םיִדָבָע תִיִּבִמ םִיַרְצַמ ץֶרָאמ ד ףיִתאָצוה רשֶא דיהלֶא הוה
 ל השעה : ונפל םיִרְחֲא םיהלא דל הָיהְידאְל ל
 ץַאְּב רשאו עמ | | םימַשּב רשֶא הנומת"לכו | לס
 םָהָל הוָחׁשהאל : ץֶרָאל תַהָּתִמ | םִימַּב רשאו תחתמ
 ןוע דקפ א לא והלא הוי יכנא יכ םרבעת אֶל
 השל :יאנשל םיעכרדלעו םישלש"לע םינְבילַמ תָבֲא
 אשת אל ם :יִתֹצמ ירמשלו יבהאל םיפלַאל י דָסַה
 -רֶׁשֲא תא הוהי הָּכני אֶל יִּכ אושל ד יד הלא הָוהְידםַשדתַא
 2 פ :אושל ומשא אשי
 תְישֶעְו בעת םימָי תשש :ושדקל תָּבַׁשַה םוידתֶא רכז }
 ראל ד ףָהלֲא הנחיל | תָּבש יעיבשק םוְו : :ְָּכאַלְמִלָּ ְי

 ףתמאו רב דָתְבדְּבּו | הָּתַא הָכאָלַמילְב השעח
 קרָשָע םיִמָידתשש יִּכ :ךְרָעְשּב רשֶא ףְרנְו ּףַתִמָהְבְו ג

 םֵכרְׁשֲא-לָכ-תֶאְו םיהדתַא ץראָהיתַאְו םימשהתַא היה
 תָבַשַה םֹוזתֶא הִוהְי ךרּב ןכ-לע יעיבשה םויב חנו

 ןוכראי ןעמל דזמאחתאו דיבָאדתא ד פ 5 12
 אל פ דל ןתל ףיַהְלֶא הָוהְירַשַא המְדאַה לע דיי 13
 דאל ס :בעתאְל סם אה אל ס :חצרה וט
 ףער תיכ רמהה אל ס = :רקש רע לערב העת וז

 ורמחו ורֹוׁשְו ֹותָמֲאַו ורבע ר תשא דמְהַה אל = פ
 יעיבש פ :דערל רֶׁשֲא לכו

 לוק תֵאְו םִדִּפַלַהזִתָאְו תלוקַהיתֶא םיאר נה 18
 :קחרמ ּורְמעיו וטו םעֶה אָרנ ןשָע רֶהָהדתֶאְו רפשה
 רכְדְילְו הָעַמְשַנְו מע התאבד שמחלַא ורמי

 ואְריּתלֲא םֶעָהלֲא השמ רֶמאֹו :תִמְנְדִפ ם הלא ונמע כ
 זית רובעבו םיִמלֲאָה אָּב םֶכְתֶא תֵסנ לובעבל יכ

 קחרמ םֵעָה דמו זיאָטֲחָת יתלכל םֶכנְפ-לַע וָתָאְרי 2

 ב

4 ₪ 

9 - 

 וטפפ | :םיִחְלֲאָה םָׁשירְשֲא לַפְרעֶהילֲא שגנ הֶשמו
 רמאיו
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 42 םָתַא לֵאָרְׂשִי יִנְּב"לָא ךמאת הפ הָׁשמ"לֶא הוה רמו
 5 יִתֲא ןושעק אל :םכמִע יתְרּבד םִיַמְׁשַהְִמ יִּפ םֶתיִאְ
 גו הֶמְרֲא חבְוִמ :םָכל ושעת אל בֹהְז יהלאו 05 יֵהְלֲא
 -תֶא יִמְלְשדתֶאְו ףֶתלְעיתֶא וָלְע תַחבְת ללדהשעת
 יִמָשתֶא ריִכַא רֶׁשֲא םוקמַה"לֶכְּב ָרְקְּבתֶאְו ךנאָצ
 הכ יִלֹהׂשֲעּת םיִנָבַא חַבְֶזִמםַאְו :דיִתְכְרְבּו ֶלִא אובָא
 :ָהְלְלְחִַו ָהיֶלָע תפנה דבר כ תג הְתֶא הָנְבֲתיאְל
 3 ;רלגההאל רשא יִחְּבמלע תלעמְּב .הָלעָתדדאלו
 ולר

Caz. XXI. NO 

 אכ ה ₪ חי יפ"'פ "₪
 2 א דָבָע הָנְקִת יכ :םהיִנְפל םיִשָּת רֶׁשֲא םיִטְפְשִמַה הָלֲאְו
 3 "םִא :םנח ישפתל אצי תעְבְׁשבְ רבעי םיִנָש שש יִרְבִע

Be 

 וּתְׁשִא הָאצְְו אוה הֵׁשֲא לֵעַּבימֲא אצי ֹופְנְּב אבי ֹופְנְב
 + תֶָב וא םיִנָב להד הֶׁשֲא לְדה וינדאדסא :ומע
 ה בָא :ֹופנְב אָ אּוהו .הינדאל ל היה הדל השאה
 יֵנָּבתֶאְ ןיִּתְׁשֲאדָא נרַא-תַא יִּתְבַהֲא דָבָעַה רמאי רַמָא
 6 דלא ושיגהו םיִהלאַהְדלא ו ויִנדַא ושיִנִהְו :יִשפַח אָצֶא אל
 עְַרּמַּב .ֹננָא-תָא ונדַא עַצְרְו .הָוזמהלֶא וא תלה
 ז רַמָאְל ֹוּתְּב=תֶא שיא רֹכְמיִכְו ם :םלעל ֹודְבעו
 8 -רׁשֲא היְנדַא יניב הָעְרְדִא :םידבעה תאַצְּכ אצת אל
 , ב .הרכמל לשמאל יִרְכְ םעל הָּדְפֶהְו הָרָע אל
 ל דםִא :הל"השעי תֹונָּבַה טפְׁשִמּכ הנע ונבלדםאו :ּהב
 וג =םָאְו :עֶרְַי אל התו ּהָתּוסּכ הראש ולדחקי תֶרָחַא
 ם | ּוָסְכ א םָנח הֶאְצְו הל השש אל הְלאשלְׁש
 2 םםיִהלֲאָהְו הָדָצ אל רָשָא :תַמּוי .תומ תמו שיא המ
 =| ם הָמש ני רֶׁשֲא םֹוקָמ ל יִתְמְשְו ויל הָנא
 דזי <

Noק ול ד. 8.  
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 ונחקת יבמ םעמ הָמְרְעְב גְרֶהְל והער"לע שיא ד
 בנו ם | :תֶמּי תומ מאו ויְבָא הּכמו ס :תומל מ
 ויבא ללקמו ס :תֶמי תומ ודָיְב אָצְמְנ ורְכִמו שיא גז
 שיאדהכהו םיִׁשנֲא ןְביִריִכְו ס | :תמוי תומ ֹומֲאְו 8

 :בָכְׁשמְל לפנְו תומָי אלו ףֹרְנאְב וא ןֶבֲאְב ּוהעְרְדתֶא
 קר הָכִמַה הקנו תנעְׁשִמילַע ץחּב ךלַהְתַהְ םּוקידֶא 9
 וּדְבעזתֶא שיא הָכייִכְו  םינש:אַּפַר אפרו הי ותבש =
 -םִא ךא :םֶכָע םֶכָנ ודָי תַהַּת תמו טְבַׁשַּב ֹותְמַאדתֶא וא 21
 חכו סאה ופְסִכ יִכ םֶק אל רני םימז וא םי 5

 ןוסֶא הָיְהְי אלו הירי ִאֵצְְו הָרָה הָׁשֲא ּופְנָנְו םיִשְנַא וצי
 2 :םיללפב ןֵתְנְו הָׁשאָה לעב לע תישי רֶׁשֲאַכ שני שנע
 ןש ןיע תחת ןיע :שָפְנ תחת שפנ הָּתְְ היה סאסא 4
 הָיְוְּכ תַחָּת הו :לגר תחת לר די תחת דִי ןש תַהָּת הכ
 שיא הָכַיִכְו ם :הָרוּבַה תַחַּת הרובה עַצּפ תַהָּת עֶצַּפ %

 נָהְלש ישפחל ּהָתֲחׁשְו יִתְמִא ןיע-תָאוִא ודְבַע ןיעדתֶא
 וחְלשיישפחל לִפִיְִֹמֲאְשוא וִדְבַעְְשַאְו :יניע תחת לז

 5 ;וֶנָש תַחָּת

 לקס לוקס תַמָו השאהתא וא שיָאדתָא רוש חַנַיִכְו 5
 לוש םאְו :יָקְנ רושה .לעבג ורָשְּבתֶא לַכָאְי אלו רושה 5

 נרמשי אלו לעכב ךעוה| םשלש למתִמ אוה חג
 :תֶמּו .יְלַעְביְנ למס רושה הָׁשֲא וא שיִא תימַהו
 תַשּויירָשֶא לָכְּכ ושפנ ןירפ ]תה וילָע תשוי רֶפְפיִא ל
 ול הֶׂשֲעַי הוה טּפָשמַּכ חַי תבדוא חני ןבדוא :ןילָע 1
 תי םיִלכְׁ םישלש ו ףַסִּכ הָמָא וא רושה חנו דְבַעקמֲא יל
 יב וא רוב שיא חּתְפִייכְו ם :לֶקְס רושַהְ וינדאל 3

 :רומח וא רוש הָמׁש-לפ ונָסְכִ אלו רב שיִא הָרְכ
 ;ולהְיהְי תַמַהְו ויִלָעְבל ביש ףֶקכ םֶלָשי רובה לכ 4
 -תֶא ּורְכָמּו תַמְו והער רושדתא שיאזרוש ףייֵכְו = ם הל

 רושה
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 6 עדונ וא צחי תמהתֶא םנו ֹפְַכיִתֶא וֵצָח ימה "וושַה
 וילָעְב וגרמשי אֶל םשלש לּומּתמ אוה חג רוש יִּכ
  יִכ ס :ולזההי תֵּמַהְו רֹוׁשַה תַָּת רוש םֶלשי םלש
 םלשי רָכְב הָׁשִמֲח ֹוָרָכִמ וא וחְבָמּו השדוא רוש שיִאדבננ
 :השה תַהָּת ןאֹצ-עֶּבְרַאְו רושה תחת

Ce gee. amבכ  
 א :םביִמְּד ול ןיא תמ) הָכְהְו בננה אֵצַמִי תֵרָתְחמַבסַא
 2 ןיַאדדסא םֶלָשי םלש ל םימד וילָע שמשה הָחרזזסַא
 3 קרבה ודב אָצְמִַת אַצְמַהְדִא :ֹותְבנְּב רַכְמִת ול
 ץיִכ ם :םלשי םיִנֶש םייח השדדע רוָמָחְידַע רושמ
 * הדשב רעְבּו הריִעָבדתֶא הלשו םֶרָכְדוא הש שיִא-רעְבִ
 ה אצת"יכ ס | :םלָשָי ומְרַּכ בטימו והדש בטימ רחא
 הרָדָׂשַה וא הָמְקַה יִא שי לָכְאְנ םיצק הָאְצִמּו שא
 6 שיא ןתייִּכ ם :הרעְבַהתֶא רַעְבַמַה םלשי םלש
 -םִא ׁשיִאָה תיכמ בגו רמשל םיִלָכוֲא ףַסּכ והעְרלֶא
 ז םֵרָכנְו בננה אַצְמַי אלדסא .:םינש םלשי םננַה אָצְמ
 זרכאְלמב ודי חלש אלזסא םיהלאהדלֶא תֶיְבַהדלַעְּ
 8 השדלע .רומחילע רו ש-למ עשפרבד-לכ-לע :והער
 דע הז אוָהיִכ מאי רשא הרָכֲא-לכלע המלשדלע
 םֶלְט עי םיהלא | ןעישרי רט שא םֶהיִנָשדרַבִּד אבי םיהלֶאה
 9 רושדוא רומח טק שיא ןַּתייַּכ ם :והערל םיִנש
 ןיא הָבשְנוֶא רֶבַשְנוֶא תמו רמשל הַמָהב"לְכְו השדוא
 י ודי חלש אלמא םָרינש ןיּב הֶנְהְּת הוהיותעְבְׁש :הָאֹר
 11 .םננםָאְ :םֶלֶשי אָלְו ויִלְעְ חלו והער .תַבאְלִמְּב

 ו? דע והאב ףֶרֶמ ףרטיסא :וָלְעְבל םלשי מע בג
 פ :םֶלֶשְי אֶל הָפַרּמַה
 ₪ ךיא וָלְעְב תמרא רֶבְשְִו והָעַר םעַמ שיא לֶאְשייִכְו
 ומצ יד רבא ושש

 ק חיער +. 4. בכ
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 ריכשדמא םלקשי אל ומע וילְעְבבא :םלשי םלש ֹומֲע 4
 רֶׁשֲא הָלּותְּב שיא הָּתַפייִכְו ס | :יְרָכְׂשְּב אָּב אוה וט
 -םא :הָשאל ול הָנָרָהִמִי רֶהָמ מע בֵכָׁשְו השְראדאְל 6
 :תֶלּותְבַה רַהַמְּכ לקשי ףֶכָכ ול ּהָתַתְל יבא אמ אמ <
 תומ הָמָהְּבדדסע בקכשדלָּכ :הָיִחְת אל הַפְׁשַכִמ סו
 :ודבל הוהיל יתלּב םרָחְ םיהלֶאְל חכו ם :תַמּוי 0
 :םיְרְצמ ץֶרָאְּב םֵתֵיַה םיָרגיִ ונצחלת אלו הנותדאל ֶגְו כ
 יִכ ותא הנעת הנעזסא :ןּנעְת אל םותְָו הנְמְלַא-לְּכ 2
 יֿפַא הָרֲחְו :ותקעצ עמשַא עַמָׁש ילא עצי קָעְצא :

 פםיִמתי םכינבּותלמלַא םֶכיׁשְנְיָהְובְרֲהָּכ םֶכְתֶאיִּתנרָהו
 ול ךהתרל מע נָעָה-תֶא ימעזתֶא הלת | ו >> 4

 הדבל התוסכ אוה יכ גלי בית שְמׁשַה אפידע יקר 6
 יִתָעַמְשְו ילא קעָצידיִכ הָיִהְו בכשי המ .ורעל ותְלמש אוה /
 אָל דמִעְב איש ללקת אל םיקלֶא .ם * :נָא ןנַחיַכ 4
 יְִּתַת נְּכ רכְּב רַהֲאת אל עמדו ְּתֶאְלְמ :רֶאְת ₪
 םויּכ וגאדסע הָיהְי טימי תעבש ףנאצל ךרשְל הָשעָהְרִּכ 5
 הרשב רֶָשְבּ יל ןויהת שדקישְנָאְו :ילדונתת יניִמְׁשַה ל

 ₪. ותא ןוכלשת בֶלָּכִל ולכאת אל הֶפְרמ
 .Car. XXII גכ הכר

 דע תיִהְל עָשְריטע ךְדָי תֶשָּתִדלִא אוש עמש אָשִת אל א
 ברל הנעַתדאלו תַעְרְל םיִּבְרייִרֲחַ הָיִחתדאל :סָמֲח 5
 ס :ֹויִרְּב דָּדְרֶת אל לו :תטהל םיר יִרָחֶא תטנל 3
 :ול ּנְביִׁשְּת בשה העת ורמח ו ְּךְבִא רוש נפת יִכ +
 ָּתְלַרֲחְו ואָשִמ תת ץבר אנש רִמָח הֶאְרִתִיַּכ םה
 ניבא טָפְׁשִמ הָמַה אל כ ומ בועת בֹוע ול בעמ 5 0
 גּרַהָתִחלֶא קידצו יקנו קחְרּת רֶקָש"רבְּדמ :ֹוְבירְּב ז

i _———יכ  
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 רועי חשה יִּכ חָכִת אָל דסשו :עָׁשְר קיִּדְצַאזאָל יִּכ
 םָּתַאְו ץֶחְלִת אל ךגְו :םיקידצ יִרְבִּד ףלסיו םִּחְקּפ
 :סכירצמ ץֶרָאּב םֶתיִיַ םיִרְגייִּכ רָגְד שָפְנתֶא םָּתְעַדְ
 :ּהָתֶאּובְּתתֶא ָּתְפַסֶאְו ףצְראדתֶא ערות םֶנָׁש שש
 ו: םֶרְתַו דמע יבא לכו התשטנו הָנטמְשת תעיבשהו
 ו? םיִמָי תשש :ףתיזל ףמרכל השעתדכ הָדְשה תיַח לכאת
 ףְךוש חי ןעֶמְל תְבְשּת יִעיִבְשה םויִבו ךישעמ הָשַעָּת
 13 יִתְרַמָאדרשַא לָכְבו :ךגהו ָךְהָמֲאָרְּב שפנו ּדְרֹמֲח
 אל ּוריִּכְזִת אָל םיִרְחֶא םיָהלֲא םש ורמשת םֶכיֵלֲא
 14 נח תֶא :הָנָשַּב יל גחֶּת םיִלְנְר שלש דיפ מש
 ףתיוצ רשאכ תוצמ לכאת םיִמָי תעְבש מת תוצמה
 ואְרידאלו םירצממ תאָצָי ובדיִּכ םיִבָאָה ׁשֶדֲה דַעומָל
 ו הָדְשְּב עַרְזִּת רשֶא ךישַעַמ יִרּוכְּב ריִצְקַה חו :םקיר נפ
 :הֶרָשהְדִמ ףישעמ"תא ְּךפסֲאְב הָנָׁשַה תאצב ףסָאָה גו
 וז | ןִדָאָה י א ףרוכ לכ הֶאְרִי הָנָשּב םימָעּפ שֶלש
 18 יגחדבלח ןילידאלו יהְבזזםַּד ץמָה-לַע חבותראל :הוהי
 ופ קדָוהְי תב איֵבָּת 4 ְךַא ירּוכְּב תישאר :רָכּב"דע
 שש פ מא בֶלחְּב יֵדְג לׁשַבֲתאְל יֵהלֲא
 כ איְבַהְלְו ךְרָדְּב = תה נפל ָאלמ חלש יָא הנה
 גג ולקַּב עמשו ויְנָפִמ רָמָשה :יִתֹנַכַה רֶׁשֲא םקְמַהלֲא
 22 כ :וּבְרְקְּב ימש יִכ םכנשפל } אשי אל יִּכ וכ רמּתלַא
 יִתביִאו רפדא רשָא לכ ְתיִׂשָעְו ולקב עמשת עימשדסא
 23 נפל יִכָאְלַמ ךלוהפ :יָרְרְצ-תֶא יתְרִצְו יָבְִאְתַא

 וקובה יוחק ינענפהו לזרפהו יתחהו יִרֹמֲאָה"לֶא יה
 24 אָלְו םדָבְעִת אָלְו םֶהיֵהְלאַל הָוַחּתְשְתִאְל :ויִתְדַחְכַהְ
 רֵּבְׁשִּת רָּבַשְו םַפְרָהּת סרֶה כ םַתיִשעַמַּכ הָשַעַה
 הכ דתרֶא ָּךַרבו םֶכיִהְלִא הוה תא םַתְדבעַו :םֶהיִתְבַצמ
 8 אל ם | :דפרלמ הלחמ יִתֹרַסַהַו ךיִמימדתִאְו מַה

 היהת
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 :אָּקַמֲא ימי רפסמדתא ףצְראְּב הָרָהעְו הָלּבׁשִמ הָיִהְת

 רֶׁשֲא םֶעֶה"לְּביתֶא יתמהו נפל חָלְׁשֲא יִתְמיִאְדתֶא א
 יתְחְלָשְו ל ףילא דיְבְוָאְדלְּבדתֶא יִּתַתנְו םֶהְּב אָבְת 5

 דתרַאְו ֲִענְבַהדתֶא יוחהרתַא הֶשְרגְו ףינְפְל הָעְרְצַהיתֶא
 ךּפ תֶחֶא הָנְְׁב ּינְפִמ ונשרנא אָל :ינָפְלמ יִּתֲחַה 9
 טעֶמ ֹ:הָדָׂשַה תיַח לע הָּבִרְו הָמְמָׁש ץֶרָאָה היה ל

 ץֶרָאָה"תֶאָתְלַחנו רפת רֶׁשֲא דע ּךנְפמ ונשרנא טעֶמ
 רָּבְרמִמּו םיִּתְׁשִלְפ םידדעו ףופדסומ ךֶלְבנתֶא יִתַשְו גג

 וממשרגו ץֶרָאָה יֵבְׁשִי תא םּכְדִיב ןֵתֶא ו יִּכ רָהְנַהיִדַ
 ובשי אַל :תיִרְּב םהיהלאלו םֵהָל תְרְכַתִאְל :ְּנפִמ 5

 דיק םֶהיֵהְלָאדתֶא דֹבֲעַת יִכ יל ְּתֶא ואיטחְיִדפ ףַצְראְּ
 : :שקומל ל היה

 | .Car. XXIV ךכ

 אּוהיִבֲאְו םֶדָנְןרָהָאְוהָּתַא הָיהְי-לֶא הָלָע רמָא השמ"לַאְו א
 השמ שנו :קֹחָרַמ םֶתיוֲחַּתְׁשַהְו לארשי ינקזמ םיִעְבׁשְו *
 אָבִיו :ומע ולַעְי אל םֶעָהָו ושני אל םֵהָו היהָיְלֶא ודבְל 3

 םיַמָּפְׁשִמַה"לְּכ תֶאְו הָוהְיִרְבד"לְּכ תֶא םֶעָל רפסיוהשמ
 רּבַּדרְׁשֲא םיִכָבְּרַה"לּכ ורְמאַּו דָחֶא לוק םֶעָה"לְּכ ןעיו

 םּכְׁשו הָוהְי ירְבדילָּכ תא הֶָשמ בָתְכַּו :הֶׂשֲענ הוי +
 רָבֲצמ הרְׂשַע םיַתְׁשּו רָהָה תחת חֵבְמ ןבו רקבּב

 לֵאָרׂשִי נב ירענ"תֶא חלשיו :לֶאָרׁשִיימְבׁש רשע םנָׁשַל ה
 חקוו םיִרְפ הוהיק םיָמְלׁש םיִחְבְ ודב תקע כ 5

 "קמ קרו םִה יצחו תֶנְאְּב םשה סה יִצַה השמ
 ורמאמ םַעָה ינֶמִּכ אָרְקינ תיִרְּבַה רֶפִס הקיו וחּבְומַה ז
 םֶּדַהתֶא השמ חיו :עָמשִנְו השענ הָוהְי רֶבדְרָשֶא לָּפ 5

 הֶוהְי תר רשא תירָבַהְיבד הנח רמאיו םעָה"ִלַע קרוי
 בד ןרהאו השמ לעו :הָלֶאָה םיִרְבְִַלְּכ לע םֶכְמִע 5
 לֶאְרִשִי יהלא תא וארו :לֶאְרְשי ינקזמ םיִעְבְשְו אּוהיִבָאְ י

 תחתו
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 םיַמָׁשַה םֶצְעְכ ריפפה תַנְבְל הֵׂשֵעַמְּכ וילנר תחת
 וז "תֶא ווו ודי חלש אֶל לאְרְשי נב יליִצֲא-לֶאְ :רהטל
 וג קרשמדלָא הוה רמאה ם | זותשוו ולכאיו םיהלָאָה
 ןבָאַה תֶחְלתֶא ףל הָיִתֶאְו םשדהָיִהְו הָרָהֲה ילא הלע
 13 שמ םקו :םֶתרִהְל יִּתְבַתְּכ רֵׁשֲא הָצִּמהְו הרתה
 14 לֶאְו :םיִהלֲאָה רהדלֶא השמ לע ותְרשמ עָשוהוו
 הגה םכילא בִּׁשְנירְׁשֲא דע הב ונלדובש רַמָא םינקוה
 לעמ :םֶהלֶא שנ םיִרְבִּד לעבימ םַכָּמִע רוחו ןרהא
 ג הֶוהְיידוְבְּכ ןפשו :רהָהדתֶא ןנעה כו ךהָה"לֶא השמ
 השמחלָא אָרְו םיִמָי תשש ןְנָעָה והפכינ יניס רה"לע

 שזד ו

 17 שָאְּ הוה רובכ הֶאְרַמּו :ןנָעָה דותמ יִעיִבשה טי
 18 השמ אבו :לארשי יִנְּב ל לרה שאב תֶלְכא
 םוי םִעְּכְרא רַב חֶשמ יֵהיו רֵהָה"לֲא לעיון ְֹותְּב

el ְםיִעָּבְרַא 

 ריטפמ

 .Car א. הכ
 9 ש פ- ם

 3 לֵאָרְׂשִי ינב-לֶָא רַּכַד :רמאל השמ"לֶא הוי רד
 וקת ובל וברי רשא ׂשיֵא-לְּכ תֶאמ הַמּורְ ילדוחלו
 3 בה םתאמ וחכת רֶׁשֲא הַמּורְּתַה תא :יִתְמּוְרֶתרתֶא
 . :םיעו ששו ינש תעלות ןמְנְראְו תלכו :תָׁשֲח ףָסְכ
 ל ןמש :םיטש יצעו םישָחִּת תרעו םיִמְדְאמ םַליִא תרעו
 ז דינבַא :םימפה תְרטקלו החשמה משל םיִמְשְּב רֶאְמִל
 8 ׁשֶּדְקִמ יל ושַעו הל רפאל םיִאְלִמ יִנְבאְו םהש
 ג תיבה תא ִּתוא הֶאְרִמ נָא רֶׁשֲא לככ :םֶכותְּב יִתנכׁש
 יּושָעו ם זשַעְת ןכו לבל תיִנְבַּת תַאְ ְבְׁשמַה
 ופחר יצחו הַמֲאְו וְרֲא יצחו םִֵתָמֲא םיטש יצע ןורא
 וג ץוחְמו תיכמ רוהְמ בָהָז ותא ָתיִפצְו :וִתְמַק יצח] הָמאְו
 ו עָּבְרַא ול ָתְקִצְװ :ביִבָס בָהָז רז ויל הישע ונָּפְצִּת

 תעבט פ
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 "לע תֹלְבַמ יִּתְשּו ויָתֹמִעּפ עבְרֶא לע הָּתֲחְנו בָהְז תָעְבַמ
 יב ָתיִׂשְעְו :תינשה ו ועְלַצילַע תַעְבַט יַתְשו תַחָאַה ועלַצ 9
 תב םיּדָבַהדתֶא תאָבַהְו :בֶהֶז פָתא ְתיִּפצְו םימש יִצָע 4

 ןראָה תעְבְשְּב :םֶהָּכ ןֶרָאָקדתֶא .תאשל ןְרָאָה תַעְלַצ לע וט
 תרעָה תא ְרָאָה-לֲא ז ּתַתנְו זּוטָממ ּורְכִי אל םיּדַּבַה ויהי 6
 צה םִיַתַמַא רוהט בָהָז תֶרֹפַכ ישע :דילא ןתֶא רשא %
 בה םיִבְרְכ םָינש ישו :הָבְחְר יִצְחְו המ הָכְֶא ו
 בּורְּכ השעו :תֶרְפּכַה תוצק ינָשמ םֶתא הָשָעִת הָׁשָכְמ 9

 תֶרְפכַהְרִמ ומ הָצְקִמ רָחָא"בוָרְב הֶומ הָצָהִמ דַחֶא
 םיִבְרְּכַה הְו :ויָתֹוצְק ינׁשהלע םיִבְרְבַה-תֶא ּוׁשֲעַת כ

 זתרפכה-לע םֶהיִפְנכְּב םיִכְכְס הֶלָעַמְל םִיֿפנכ ישרפ
 :םיִבְרְּכַה נפ יָה תֶרּפַכַה-לֶא ויָא-לָא שיא םֶדיִנְפ

 מת ןרָאָהלֶא "הלעמלמ ןרָאָה-לע תֶרַפַכַהדתֶא ָתַתָנְו 1
 ימרּכדו םש ףל יתדעות :ףילא ןָתֶא רֶׁשֲא תָרַעָהְדתַא ל

 ןורָא-לע רֶׁשֲא םיִבְרְפַה ינש ןיִבמ תֶרפְּכַה לעמ תא
 פ | :לֶאְרְשי ְּבלָא ךתִֹא הָוצֲא רֶׁשֲא-לָּכ תא תֶדַעַה

 הָמֵאְוֹובִחָר הָּמַאְו וּכְרֶא םיִתְמִא םימש יִצָע ןחלש ָתיִשָעְו 3
 בה ך ול ָתיֵׂשֲעְו רוקט בֶהָז ותא תיּפָצְ :ותְמְל יצהְו 4
 בהר תיִשָעְו ביכְס חפט תֶרָגְכִמ ול תישָעְו :ביִבָס הכ
 תֲתָנְו בה] תַעְבט עֵּבְרַא ול תישעו :םיבס ֹותְרנְסמְל 38

 תמְעְל | וילְגְרעֶּבְרַאל רשא תאפה עֶבְרַא לע תֵׁבַטַה"תֶא
 דא תאׂשְל םילכל םיִתְבְל תְבמַה ןנְהְּת תֶרָגְסִמַה יז
 פכַתא תיפצ) םיטש יִצָע םידַּבַהתֶא ָתיִשָעְו : ןָחְלְׁשַה 98

 ויָתֹּפַכְ ורע ָתיִשעְו :ןָחְלִׁשַה-תֶא םֶבאָׂשְִו בָהָז
 :םֶהֹא הֶׂשֲעַּת רהט בָהָו ןָהְּב ַסָיִרֶשֶא וקנו ויָתֹושָכְו
 שלש פ  ודָמָּת - םִיְנָ םֶתְל ןחְלַשַהְילע תַתָנְו ל
 ּהָכְרָי הָדוְמַה השעה הָשקמ רֹוהָמ בָהָו תַרמ תשע 31

 הנקו דה
 רע אלמ צ. 8 | השוגד ד 9.
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 32 דששו :ּוֲהְי הָגְפִמ ָהיַחְרְפּו ָהיֶרּהְפַּכ ָהיֶעיִבְג ּהָנָכְ
 רָהָאָה ּהָּדְצִמ המ ינק | השלש הידצמ םיִאצי םינק
 ₪ םידקשַמ םיעבג השלש :ינשה הדצמ המ נק של
 םביִדָקַשַמ םיִעְבְג הָׁשלְּׁו פו רֶתְפַּכ לָחֶאָה הנ
 םיִאָצַה םיִנָקַה תששל ןּפ חַרפְו רּתְפַּכ דָחֶאָה ה
 % ָהיִרֹתפ םיִדָקׁשִמ םיִעְבְג הָעְּבְרַא הָרְְמִּב :הֶרֹנְמַהְדִמ
 הל תַהּת רתפַכְ הָנִמִמ םיִנָּכַה ינש תַחַּת רתפַכְו :ְהיֵחְרְפּו

 תעש הממ נקה שתחת רו הגמ םינקה ינש
 % קדָנָמְמ םָתֹנְכּו םֶהיִרּתְפַּכ :הָרְמַהְדִמ םיִאציַה םיִנָכַה
 3ז ָהיַתְרניתֶא תיׂשָעְ :רוהט בָהָז תַהֲַא השקמ הלב ויהי
 38 היַחְקְלַמּו :ָהינְפ רָבע"לע ריאהְוהיִתְרְגְתֶא הֶלָעַהְו העבש
 39 תא התא הֶשַעי רֹוהְמ בֶהָז רּכַּכ :רֹוהְט בהֶז ָהיִתּתַהַמ
 מ הָתַא-רְׁשַא םתינבתב השעו האָר :הלֲאָה םיִלֵכַה-לְכ

 5 :רֶהָּכ הָתְרֶמ
 וכ .Car. XXVI וכ

 א תַלַכְתּו רֶָשְמ שש תֵעיִרְי רשע הֶׂשֲעּת ןְכְשִמַההתֶאְו
 :םֶתא הֵׂשֲעַּת בשח הׂשֲעמ םיִבְרְּכ יֵנׁש תעלתו ןִמְּנְרַאְ
 טֵהֹרְו הָמֲאְּכ םיִרָשָעְו הנמש תַהַאָה העיריה | ךרא
 :תעירוה"לָכְל תחא הָּדִמ תַחֶאַה הָעיִרְיַה הָמִאָּב עּבְרַא
 תֹעיִרְיׁשַמֲחְ התֹחֲא-לָא הָׁשֲא תֹרבה ןיוהָּת תֹעיִריַה שמה
 תפש לע תָלַכּת תֶאְלְ תיִשָעְו :ּהָתְחַאלֶא השא תרבָח
 העיריה תפשב הֶׂשֲעת ןכו תֶרְבחַב הָצָּכִמ תָחָאָה הָעיִרְיַה
 ה שעת תאָלל םישמָח :תיִנשַה תַרָבָחַמַּכ הָנֹוציָּקַה
 :רעיריה הָצְקְּב הֶשַעִת תאלל םישמחו תחַאה העיר
 -לֶא הָשֶא תאלְלה .תליבקמ .תינשה תֶרָּכְחמַּכ רֶׁשֲא
 6 תַעיִרְיַהתֶא תְרַּבִחְו םָהָז יפְרק םישָמַח ָתיִשָעְ ;ּהָתחַא
 ז תיִשַעְו :דָחֶא ןכְׁשמַה הָיִהְו םיִסְרְקַּב הָתֹהֲא-לֶא הָשֶא

ENתעירי 7  

 ל

mw - 63 

 השעח ןיויבס ז. 39, הכ
9% 
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 תרֶעיִרָי הָרׂשְעיִתְׁשִע ןְכְשמַהדל לָהֶאְל םיּוע תעיִרְי
 ;רֶמאָּב םישלש תַמאַה העיריה | ףרֶא :םֶתא הֶשַעָת 8
 יש תַחַא הדמ תַחְאָה הָעיִרָי8ַה הָּמֵאָב עַכְרַא בחרו |

 -תרֶאְו דָבְל תעיריה שמֲח"תַא ּףְרּבִחְו :תַליִרְי הרשע 9
 למלא תיששה הַעיִרַה-תֶא תלפכו הבל תעירוה שש
 העיריה תפש לע תאלְל םישמח תיִשעְו :לַהֶאה ינפ י

 תפְש לע תאָלְל םישמחו תַרָבחְּב הנציקה תחֶאָה
 םיִשָמַה תֶשְחָנ יסרק ישְעְו :תינשה תְרְבחַה הָעיִרָיַה וו

 הדיהְו לֵהֲאָה-תֶא ָתְרַּבַחְו תאְלְלב םיסְרקַהתֶא אבה
 תֶפָדֹעָה הָעיִרְוה יצָח לָהֶאָה תֶעריִב ףדעה חַרְסְו :דָחֶא ו?
 ומ הָמַאָהְו הָומ הְמֵאָהְו :ןכשמה יִרחֶא לע חָרְסִת 5

 ןָכָשמה יָרְצ-לַע חורס הָיהְי לַהֶאְה תַליְִיְּךְרָאְּב ףהעֶב
 םליִא תרע לֶהֹאָל הָסְכְמ תשעת :ותפכל הומו המ 4

 פ יעינו :הלעמלמ םיִׁשָהַּת תרע הָפְכִמו םיִמְּדִאִמ
 רשע :םיִדְמַע םיטש יצע ןכשמל םיִׁשְרְּקַה-תֶא ָתיִׂשָעְו מ

 שרה בַחְר הָמאָה יִצֲחַו הָמִאְ ׁשֶרָקַה ךרא תומא
 לא השא תבְלשמ דחאה שרקל תודָי יתש :דָחֶאָה וז
 םישְרְקַהתֶאתישָעְ :ןּכ כשמהישרקלכל הֵׁשֲעּתְכ ּהָתֹהֲא 8
 םכיִעְבְרַאְו :הָנָמיַת הב האפל ׁשֶרָכ םיִרְׂשֲע ןכשמל 19

 -תֶהּת םְִרָא ינש שרָקה םיִרשע הת השעת ףסֶכיִנַא
 ׁשֶרָפַהיתַהַּת םנָרֲא ינשו וימדי יתשל דחֶאְה שרקה

 ןופַצ תַאפל תינָשַה ןְּבְׁשִמַה עלצלו יָת יתשל רָהֶאָה כ
 תַהַּת םיִנָרֲא ינש ףסכ םֶהיֵנְרַא םיִעְּבְרַאְו :שרק םיִרְׂשָע ג
 יִתְּכְרִיִלּו :דָהָאָה ׁשֵרָכַה תחת םיִנְדַא ינשו דָחֶאָה ׁשֶרָּקַה 2
 הָׁשֲעַּת םיִׁשְרְכ ינשו :םישְרְק השש הֶׂשֲעַּת הָמָי כשמה 3
 וֲָּחִיְו הטמלמ ל םמַאה ויָהיְו :םִיתְּכִרב כשמה .תֵעְצְקְמְל 4

 הי ןכ תַהְאָה תעבַטַה-לֶא ושאר--לע םימת יהי
 םהינשל
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 הכ םםישרק הנמש ְָּו הי תעצקמה ינשל םֶהינָׁשְל
 תַחָּמ םינָרֲא ינש םִִִדַא רשע השש ףַסּפ םֶהיִנדִא
 6 ָתיִׂשֲעְו :דֶחֶאָה שרפה תחפ םיִנָרֲא ינָשּו דחֶאָק שרפה
 :דֶחָאַה ןְכׁשמַהעלֶצ ישרסל הֶשִמָח םימש יצע םֶחיִרב
 גז זדָשִמְתַו תינשה ןֵבְׁשִמַה-עלצ ישרקל םֶמיִרְב הָשמָחְ
 9 חיִרְּבַהְו :הָמָי םִיִתְכרול כשמה טל ישרקל םיִרְב
 :הדצָקַהְדלֶא .הצְקִסְדִמ רְכמ םישרקה תב ו ןכיִתַה
 99 םֶהֶ השעת טָהיִתְעְּבְטתֶאְו בֵהְז הפצת םישְרְקַהתֶאְ
 ל -תֶא תמקהו :בָהָז םֶהיִרְּבַהיתֶא תיּפִצְו םהירְּבל םיִתּב
 ג תישעְו = םישטיורהְּב תיִאְרֶה רֶׁשֲא ֹוטָּפְׁשַמּכ ןָבְׁשמַה
 זרשעמ שמ שש ינש תעלות ןמְגְֶאְו תלת תֶכרֶפ
 פ ןדַעְּבְרַאההַלַע התא התת :םיִבְרְּכ ּהָתֹא השי בשח
 "נָא הָעְבְרַא-לע בֵהָז היוו ב םיפצמ םיטש יֵדּומַ
 9 המט תאבהְו םיסרקה תחת תֶכרֶּפַהתֶא הָּתַחנְו :ףַסכ
 םָכְל תָכֹרפַה הָליִדְבַהְו תודעה ןורא תא כפל תיֵּבַמ
 % לע תָרֹפַּכַה-תֶא ָתֲתְְו :םיִׁשָרְַה שֶדָל ןיבו שלה כ
 הל ץוחמ ןֶחְלָשהתֶא ַת תְמַשְו :םישדפה ׁשֶדְּב תדע ןורא
 הָנָמיִתְְּבַשִמַה עלא לע ןחלשהחכנ הרמה ןתֶכֹרְפל
 % לָהֹאָה חת לֶכְמ תיִׂשְָו :ןופְצ עלָצ-לע ןתת ןחלשהו
 :םםקר השעמ ֶושַמ שו ינש תעלותו ןַמְגְרַאְו לכת
 א םְָיוובְְו םֶתא תיפצְוםימש ידימע שמח סמל ישע
 יש ס :תָׁשְחנ גָד הָׁשִמֲה םהָל תק בה

CAF. Xxvu. ioוכ  

 א שמֶחְו ךְרא תומא שמָח םימש יצע חָבְזִמַהדתֶא ָתישָעְו
 :ותְמְק תֹומַא שֶלָשְו חכמה הֶיְהָי עּובָר בחר תומא
 2 ויתק ית ממ ויתפ עפרא לע ּוָתֹנְרַכ ישע
 = ויתקְרזמו וע ונָשדְל ויָתריִס תישעו :תֶׁשֲחנ ותא תיפצ
 - ד ה קל הוא

 -ב

 השואה סהז.3.וכ | עולמ ד. 88. השעה ןידינס ז. 3. וכ
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 תישעְו :תֶשְחְנ הָשָעַת לכלכל ויָתתְחמּו יתנו +
 עָמְרִא .תשרה"לע תשע תֶׁשֲחְנ תֶשְר השַעַמ רָּבְכִמ ול

 זרַהָּת ּהָתִא הָּתַתְנְו :ויתוצק עְבְרא לע תַשְנ תֶעְבַמ ה
 :חבְזמַה יִצֲח ךע תֶׁשְרָה הָתְיָהו הטמלמ הָבְזִמַה בָכְרַּ
 : תֶשְחְנ תא תיִפֹצְו םימש יצע יד חול םידב תשע
 תעלצ יִתְשדלע םיּדבה ּוָהְו תעְבַטּב ויָדְבדתֶא אבּוה ז
 רֶׁשֲאּכ ותא הָשַנִת תחל בּובְ) :ותא תֶאְשְּב ַחַּבְמַה <
 רַצָח תֶא תשע ס ושש ןּכ רֶהָּכ ָךְתֶא הָאְרֶ <
 רָושְמ שש רַצָחְל םיעְלְק .הָנָמיּת"בג תַאפל בשמה *

 םֶהיִנְדַאְו םירשע ויָדִמעְ :תַחאַה הֶאְּפל ךרא הָמֵאָב הָאַמ י
 תַאפל ןּכ :ףסְּכ םקיקָשח םיִדָּמַעָה יו תָׁשֲחְנ םיִרְשָע וג

 םֶהיגְדאְו םיִרְשָל וָדְמְַו ךרא הֶאְמ םיִעָלק ךְראָּב ןופְצ
 רֵצְחַה בחרו :ףסֶּכ םֶהיקֶשַחְו םיָדְמַעָה יו תֶשחְנ םיִרָשָע ו

 םָהיִנְדַאְו הָרָשָע םהידמע הָמא םישמח םיעלק םִידתַאָפל
 זכישְמָח הָחרמ המְדְכ תאפל רַצָחַה בחר :הרשע 3
 זבָהיִדמע תֶתכֹל םיִעְלְק הָּמַא הָרָשָע ׁשַמֲחַו :הַמֲא ו
 הַרָשָע שמָח תינשה הכל . :הָׁשלְׁש םֶהיֵנְדְֲו השלש וט
 רצְהָה רעשלו :השלש םֶהיֵנְדְַ השלש םֶהידִמִע םיעלק 16
 ששו יִנָש תעלותו ןְמְנְרַאְו תלת הַמֵא םיִרְׂשָע | כמ 4
 :הָעְּברַא םֶהְֵדֲאְו הָלְּבְרַא םהידמע םקר השעמ ךֶושִמ =
 ףֵסָּכ םֶהְו ָּסָּכ םיִקֶשְחְמ םיֵבָמ רצחה יומַע-לְּכ וז
 םיִׁשָמֲח ו בֵהָרְו הָמֵאָב הֶאַמ רַצְהֶה ךְרא :תַשְחְנ םהיִנְדאְו +

 :תָׁשְהְנ םַהיִנְדִאְו ךְׁשְמ שש תֹומַא שמח הָמֹקְו םישמָחָב

 הלו ותהתוילק יִתְרְב לָכְב שמה לכ לכל וי
 :תָׁשֲַנ רֵצָהָה

 RA arcs כ
 ד הו ןמש ךילא וחקי) לֵאָרְשִי נְּב"תֶא | הָוצִ הָּתַאְו כ
 ץוחמ דַעומ לֶהֶאְב :דימת רג תְלַעַהְל רוָאָמל תיְִּכ 2

 תכרפל רו וש
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 -רע בָרָעִמ וָנָבוְוְרַהַאּותא ךרעי תרעקדלע רֶׁשֲא תֶכרְפַל
 ם :לֵאְרְׂשִי יִנְּכ תַאמ םֶמֹרְדְל םלוע תפח הוהי יגפל רק

 הב .Car. XXVLL חב

 - א ְךֹוָתִמ ותא וְנב"תָאְוְִּחָא ןרָהַא-תֶא ףילא ברקה הָּתַאְו
 רַמְתיִאְ רעל אּוהיִבָאְו בָדָנ ןרהַא ילדונַהָכְל לארש ינב
 2 דֹובָכְל ףיִחֶא ןרהַאל שרקדידגב ָתישְעְו .:ןךהא יב
 3 ויחאלמ רֶׁשֲא בטימכַח-לְכילֲאר בְרּתהתַאו :תְראּפתְלו
 :יל-טהכל .ושדקל ןרא יִדְְבדתֶא ושעְו הָמְכָח חור
 + תָנְתְכְו ליִעמּו רופאו שח ושי רשא םיִדְנְבַה הֶלִאְ
 ְףיִחָא ןְרֶהַאְל שדקהידנב ּושָעְו טגְבַאְו תַפְנצִמ ץֶבשה
 ה תֶלְכְתַהְתֶאְו בהְוקתֶא וחי םֵהְו :ילונהכל ובלו
 פ - :שֶשַהתֶאְו יִנָשַה תעלוהתֶא ןֵמְנרַאָהזתֶאְ
 6 ששו ינש תעלות ןַמְגְראְ תַלַכִּת בה דַפֲאַה-תֶא ושָעְו
 ז דלא ול"הְיהְ תרבִח תַפְתְכ יִּתְׁש :בשח השעְמ שמ
 8 והָשַעַמְּ ויל רֶׁשֲא ותדַפַא בשחו :רָּבֲחְו ויתוצק ינש
 ששו ינש תעלות זמגראו תלכת בה היהי ממ
 פ :בָטיִלָע תַחַּתַפּו םהשחינְבא יִתְשדתֶא קל :רֶזָשִמ
 י תרחֶאַה ןְבָאָה לע םָתֹמַׁשֹמ שש :לארשי נב תמש

 :םֶתְֹלותְכ תשאל יִרְתִנִה עשה תמש
 גג םיִנָבָאָה יִתְשתֶא חַּתַפְת םתח יקותפ ןֶבָא שרח השעמ
 רׂשֲעַּת בָהְז תוצְּבְשמ תָפַסִמ לאְרשי ינְב תמשדלע
 ו יִנְבִא דֹפֲאָה תַפְתּכ לע םיֹנְבֲאָה יִּתְשדתֶא תְמַׂשְו :םתא
 הָוהְי ינפל םָתֹומְׁשהתָא 5 אש לארשי יגבל רכז
 וי :בָהז תָצְבְׁשִמ ישע | ס.ש :ןְרֶכול ויִפתכ יִתְשְלע
 44 הֶׂשֲעַמ םֶתא הָשַעַת תֶלָכגמ רוהט בָהְו תרְׁשְרׁש יתְשּו
 ם | :תֶצְבְשִמַהְ"לַע תֶתְבָעָה תָרְׁשְרׁש-תֶא הֶתַתָנו תבע
 ומ ּטָשָעַת רפא הֶׂשֲעַמְכ בשח הֶׂשֲעַמ טֶּפְשִמ ןָשח ישע
 הרֶׂשְעַת ךֶוְׁשְמ ששו ינָש תעְלותו ןמָנְרֶאְו תֶלְכִּת בֶהְ

 ותא
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 תאלמּו זֹּוָכָחְר תֶרָו וּכְרָא תֶרָו לּופְּכ הָיָה עובר :ותא 5
 הָדֲמַּפ םֶרָא רוט ןְבָא םיִרּוט הָעְּבְרַא מא תֶאְלִמ ' וב
sםֶלָהָ ריפס ּךָנ ינשה רָטַהְו :דָהֶאָה רוטה תק \ : 
 יעיברה .לוטהו :הָמְלְחַאְו ובש םֶׁשְל ישילשה רּוטַהְו כ
 :םֶתְאּולַמְּב יָה בָהְז םיִצְּבַשִמ הפשיו םהֶשו שיש

 -לע הרשע םיתש לאְרשיחנפ תמשדלע ןייִּת םינָבֲאָהְו ג
 רַשָע ינשל ןיִהְת ומש-לע שיא םֶתוח יחותפ םתמש

 בה תבע השעמ תלבג תשרש ןְׁשֲחַה-לע תיִשָעְו :םבש 5
 "תֶא ּתַתְ בָהָז תעְּכַט יִתְש ל תשע : רֹוָהָמ ₪

 יִתשדתֶא הָּתַתִנ :ןשחה תוצק ינשדלע תׂשְּבַמַה יִתָׁש
 תֵאְו :ןשחה תֵֹצְק"לֶא תָעְּבַטַה יִקשלע בזה תֶתַבָע הכ

 הָּתַתְנְו תוצְּבְשִמַה :יתשלע ןַּתּת תתבַעָח יִּתְׁש תוצק יתש
 -בָהָ תָּעְּכַט תש תישְָו :ויִנָּפ לומדלַא רפאה תֹופְתכ"לַע
 -לֶא רשֶא ותָפָשלע ןְׁשֲחַה תוצק ינָש-לע םָתֹא ּתַמָשְו

 הָּתַתַנְו בָהָז תֹעְּבַמ יִתש ישע :הָתיְּב דופאָה רבע אז
 תל וינפ לוממ הַטֹמְלִמ דֹופֲאָה תֹופְתכ יתש-לע םתא

 ןשחה"תֶא סכר :דופאָה בשחל לעממ וּתְרַבִחַמ 5
 -לע תויִהְל תלַכת ליֵתפּב דופאה תֵעבַט-לֲא ּומַעְּבַטמ

 ןרהא אָשְנו :דופאה למ ןשחה החאלו דוּפָאָה בשָח 9
 -לֶאוֶאְבְּב וכל"לע טַפְׁשמַהןְׁשֲהְּב לֶּאְרָשיְּב תומְׁש-תֶא

 טֿפְׁשמַה ןְׁשֲהלֶא תנו :דיִמָת הוהיחינפל רול טקה 2
 ינפל ואֹבְּב ןרהא בל-לע יָה םימְּתַהדתָאְו םיִראָהִתֶא <
 ינפל ובְל-לַע לֵארְׁשנְּב טפשמדתֶא ןרהֶא אש היהי 3 ¢
 :תְלֵכת לי לָּכ ופֲאָה ליִעמתֶא ָתישָעְו ס :דיִמּמ הוה ו
 השעמ ביבס ויפל יהי הָפָש וכותב ושארהיפ הָיָהְו 2

 זילושדלע תיִשָעְו :טרק אל ולה אָרְחַת יִפָּכ גרא
 ינמעפו ביבָס וילושלע יִנָש תעלות ןמנְרַאו תלכת נמר

THE aR >ברז  
 ק ויחענטמ +. 9%.
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 ןומרו םָהָו מפ ןומרו בֶהָז ןמעּפ :ביִבָס םָכֹותְּב בָהֶ %
 הל עָמְשַנְו תֶרׁשְל ןְרָהַא-לע הֶיְהְו :ביִבָּס ליִעָמַה יקוש-לע
 ם :תּמָי אָלְו ותאַצְבּו הוה נפל ׁשְדֹקַהלֶא ואֹבְּב ולוס

 םֶתח יחותפ ייִלָע תְחַתפו רוהט בה ץיִצ ישע קרֶשׁ 
 גז תַפְצִמה"לַע יהו תלת ליִתּפ"לַע ותא ָתְמְׂו :הוהיל

 אָׂשְנו ןרֶהא חצמ"לע הֶיָהו :הֶיְהְי תַפְנצמהרינְפ לּומלֶא 3
 -לֶבָל לֵאָרׂשִי יִנְּב ושידקנ רשֶא םישדְקה ןועדתֶא ןרָהָא
 ינֶפל םֶהָל ןוצְרְל דימָּת וחַצמדלע הָיהְו םָהיִשְדְק תֹנָתמ

 טנְבַאְו שש תֶפְנְצִמ תיִשְעְו שש תֶנְתְּכִה ְּצּבשְו :הוהי 39
 מ ָתישָעְו תָתְכ הֶשַעִּת ןרחא יִנְבלְו :םקר השעמ השעה
 :תֶרָאְפַתְלּו דובְכְל םֶהָל הָשַעִת תֹועָבְנִמּו םיִמְנְבִא םֶהְל

 ָתָחַׁשָמּו ותא ןְנְּביתֶאְו ףיחַא ןְרָהַא-תֶא םֶתא ָתְׁשַּבְלַהו 4
 קרשעו :יִלּנָהְכְו םָתֹא ּתְשדקְו םֶדָידתֶא תאָלמו םֶתא 42

 םיכרוידעו םִינְתֶמִמ הָוְרֶע רשְּב תּופַכְל דָביִחְנְכִמ םֶהָל
 א דעומ לָהָׂא-לָא | םָאבּב ונָב"לַעוןרָהָא-לע יָה יָה 4

 ותָמָו ןע ואשידאלו שדלּב תָרָׁשְל ַחֵבְּמַה-לֶא םֶּתְשְנְב
 יענו ם :וירחא וַעְרַלּו ול םלוע תָקְח

 60. אתזא  יטפ

 א חקל יל ןֶהכָל םֶתא שקל םֶהְל הָשַעְתִרֶשִא רָבְּדַה הו
 2 תוצמ םָחָלְו :םֶמיִמְּת םִנְׁש ליאו ךֶכָּבְרְּב דָחֶא דפ
 ןמָשּב םיִחְׁשִמ תוצמ יקיקרו ןְמׁשּב תֶלּולְּב תצמ תָּלַחו
 ג דָחֶא לפ"לע םֶתֹוא ָּתַתְנ :םֶתא הֶׂשֲעּת םיִטה תֶלְס
 4 -תֶאְו + םֶליִאָה ינש תֶאְו רֶּפַה"תֶאְו לָתַּב םֶתא תְבַרְקַהו
 ְתְצהָרְו ךעומ לֶהָא חתָפילָא םיִרָקַּת ְְביתָאְו ורה
 ה ןרָהָא-תֶא ָתְׁשַבְלַהְו םיִדָנְּבַהתֶא ָתְחַקָלְו :םִיָמַּב םֶתא
 ןְׁשְחַה-תֶאְו דֶפַאָהְדתֶאְו רֹפֲאָה ליִעָמ תַאְו תנתְּבַהתַא
 5 תתנו ושאר"לע תָפְנְצַמַה תְמׂשְ :דַפֲאָה םָׁשֲחְב ול תְדַפָאְ

 תא לי

 קב ץמק + 42. חכ
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 הָּחְׁשִמַה ןְמָׁש"תֶא ָּתְְקְלְו :תַפְנְצמַה-לע שָרְלַה רֶזְנתֶא 7
 םיִרָקַּת וָנְבתֶאְו :וְתא ָתְחׁשְמּו ושארילע תְקַצַו 5
 ובו ןרהא טיְבַא םֶתא תרגהו : תת םֶהָּבְלָהְ 9

 םלוע תקחל הֶיְהִּכ םֵהְל הָתוהְו תְַבִִמ םֶקָל תְׁשבֲח
 לָהֶא ינפל רַּפַהֶ ברקו +ויִנְבדדו ןרהאדדי תאָלִמו י

 :רַּפַה שארזלע םֶהיִדְידתֶא וָנְבּו ןרַהֶא ךמְסְו דעומ
 תחקלו :דעומ לֶהא חַתּפ הוה ks רָפַה"תֶא .תטחשו ג

 לתא | דָעְּבְצאְּב חָבְזמַה תקל הֶתַתָנ רֶּפַה םּדמ
 5ָלַההילָּכְתֶא טחקלו :חבקמה דוסידלָא ךפשת םָּרַה 9

 יתַש תֶאָו רבכהלע תֶרָתֹיַה תַאְו בֵרָּקַהזתֶא הָפַכְמַה
 -תֶאְו :הָחְָומַה תרטקהו ן ןֵהילֲע רשא בֶלָקַהתֶא תיִלְּכַה 4

 הנחמל ץחמ שאְבףִרָשת ושרפתֶאְו ורעתֶאְו רפה רשב
 וינבו ןרהא וכמו חת דַחָאָה ליאָהתֶאְו :אוה תאמה וט
 תקל ליִאַהְדתֶא תטחשו :ליאָה שאר"לע םָהְיְִיתֶא 5
 הנ לָיאָה"תֶאְו : ביִבְס חכומהלע תקרת ומְדיתֶא וז

 -לעו ויחְתנלע ּתַתְנְו ויָעְרְכּו ופרק תְצחְדָ ויחַתנל
 הוהיל אוה הָלֹעהַחַּבְמַה טוגה"לָכ"תא תרטקהו :ושאר 1

 ינשה ליאָה תא ּתְחַקְלְו :אוה הָוהיל השא חוחינ ַחיִר
 ְתְמַהְׁשְ :ליִאַה שארדלע םֶהיֵדהתֶא ונְבו ןרהא ךמֶסְו כ

 "לע ןרָהַא ןזא ףנת-לע הָּתַתְנו ומְדִמ הקלו ליִאָהְדְתַא
 ןהפדלעו תמה םֶדָי ןהְבדלַעְו תמה ונְּב ןוא דת

 ּתההְלְו :ביִבְס ַחבְזמַה-לע םּדַהְתֶא תקרזו תינמיה םֶלְר 4
 דל תִזִהָו הָהְשְמַה ןמשמו .םכןמהילע רשא םֶדַהְדִ
 שדקְו תא נב יר:ב-לע נביל וידְנְב-לע } ןרֵהָא
 ליאָהְדִ תְחכְלְ :ֹוּתֲא וינְב יֵדְנַבּו ונָבּו ויָדְנְבּו אוה
 תֵאְו ברטה" הָבַכְמַה | בֶלֲחַה-הֶאְו הָיְלֵאָהְו בלסב
 ןטילע רשא בְלֲהַהתֶאְו תלְּכַה יתש | תאו בְּכַה תר

 תהא םֶחָל רֶכְכְו :אּוה םיִאְלִמ לי יק ןימנַה קוש תֶאו א
 תלחו

 ב

 ל 2
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 רֶׁשֲא תוצמה לפמ דָחֶא קיקרו תחא ןמש םָחָל תלחו
 2 וינב יִפּכ לעו ןרהְא יֵּפַּכ לע לכה תמשו : הוה ינפל
 הכ םדָימ םֶתא ּתְחְקְלְו :הָהְי ינפל הפנה םתא תפנה
 הוה ינפל טו ַחיִרְל הָלשה-לע החומה ָתְרטְקַהו
 ג טיִאלמה ליַאמ הוָחָה"תֶא תחמְלְו :הוהיל אוה הָשֶא
 ל הָיַהְו הוה ינפל הָפנְּת ותא תפנה ,ןרָהְאְל רֶׁשֲא
 גז הָמּורְתַה קוש תאְו הֿפנְּתַה הוח | תֶא ּתְשַּרקְו הנמל
 האל רשאמ םיאלמה ליִאְמ םֶרוה רש ףנוה רֶׁשֲא
 28 תֵאָמ םלע-קֶהל וינבלו ןרהאל יהו :וינֶבְל רֶׁשֲאַמּו
 יִנָּב תַאַמ היָהָי המורתו אוה הָמּורְת יִּכ .לֶאְרשי יב
 39 ׁשְדֹכַה יִדְנְבו : הוהיל םתְמורַת םהימלש יֵהְבֹומ לארשי
 -אלמלו םֶמְָב הָחְׁשִמְל וירחא וינְבל ויהי ןרהאל רשא
 ל וְנָבְמ ויקחת ןהכה םֵׁשְבלְו םימָי תעבש +םֶדָידתֶא םֶב
 גו םיִאלמַה ליִא תא :שֶדקַּבתרְׁשְלדעומלֶהא"לאאַבְירׁש
 גג ןינבו ןרהא לַכאְו :שדל םָקַמּב ורְשּבִדתֶא תלשבו חקת
 : דעומ לָהָא חתּפ לש רשא םֶחָלַהתֶאְו ליאָד רשְבתֶא

 ג

 33 םתא שקל םֶדיתֶא אלמל םַהְּב רפְכ שא םֶתא ֵלְכֲאו
 4 םיאלמה רׂשְּבִמ רֵתְנ-םִאְו :םֵה שֶָדְלדיִּ לכאידאל רו
 לכָא אל ׁשֵאְּב רֶתֹנה"תֶא תפרשו רקכהירש םֶהלַהְרַמּו
 הל -רֶׁשֲא לכ הָכָּכ נבל ןרָהֲָל ָתישַעְו :אוה שָרְקיִּכ
 % הָׂשֲעַּת תאטח רפו :םֶדָ אמ םיִמָי תעְבש הָכָתֹא יתוצ
 וָלָע ךְרָפכְּב הפומה"לע תאַטֲחְו םירּפכַהלַל םויל
 פז ָבוִמַה-לע ּפַכְּת םימָי תעבש 1 ושדסל ותא תְחְשִמו
 , חפְזמַּפ עגגה-לכ םישְדק שדק חַבְומַה היה ותא תשדקו
 , דב םישבכ חבמה"לע הָשעת רשא הו םס שד
 39 הֶׂשֲעַּת דָחֶאָה ׁשֶבָּכַה7תַא :דיִמָת םול םִנָׁש הָעָׁש
 מ ןרשעו :םיכרעה ןיפ השעת ינשה שָבְּכַה תאו רַכְּבב
 ןיקה תעיב דס ןיחה עַבְר תיִתְּכ ןְמְׁשְּב לּולְּב תֶלס

 ןיי



RRC ACהוו ויו רד רו  

 .CaP 29. 80. ל טכ אשת תומש 140

 םִיָבְרָה ןיִּב הָשעִּת יִנשה שְבָּכַה תֵאְו :רָחֶאָה שָבָּכִל ןַי 41
 הֵׁשֲא חי חירל ּהָלְהְשעת הָכסנכו רֶכָּבַה תַחְנִמְּכ

 ינפל ךעומדלֶהֶא הַתַפ םכיתרדל ימת תלע : הוהיל 4
 יִתְדעְו :םש ףילא רפדל הָמש םֶכְל דעוא רֶׁשֲא הוהי 8
 לֶהֶאדתַא יתשדקו + יד ׁשֶּדָכִנְ לארְׂשִי ינבל הָמָׁש 4

 ןהכל שק ןנְּביתֶאְו ןרָהָאתֶאְו ַחֵּבומַההתֶאְו ךעומ
 : : םיהלאל םהל יִתיָהְו לארשי ְּב ְךותְּב ִּתנַכְׁשְו :ילהמ
 ץראמ םָתֹא יתאצוה רֶׁשֲא .םחיהְלֶא הוה נָא יכ ופריו <

 םיעיכש :םֶהיֵהְלֶא הָוהי נא סות נכשל םוָרְצמ
 ו 5

 :ותא הֶׂשֲעַת םיטש יִצָע תרטק רטקמ חכומ תיִשָעְו א
 ֹותְמְכ םִיַתְּמַאָו הָיִהָי עּובְר יבחר המאו וכְרֶא הַמֲא 2
 -תֶאְו ֵג7תֶא רֹודָט בָהָז ותא תיִפצְו :ויתנרק ּטָמִמ 3

 : ביִבָפ בֵהְז דז ול תשע ויקנרקדתֶאְו ביבֶס ויִתריק
 יתש לע רול תַהַתִמ ! ליהָשע בָהְז תעְבַט יִּתְׁשּי 4

 תאשל םילבְל םיִתְבְל הָיִהְו וידצ ינשדלע השעח וימעלצ
 םִתא תיפצו םימש יצע םיִדְּבַהדתֶא ָתישעְו :הָמַהָּב ותא ה

 ינפל תַחַעָה ןראזלע רֶׁשֲא תֶכֹרְפַה ינפל ותא הָתַתתזבֲהז
 ריטקהו : הָמַש ףל דעוא רשֶא תָדַעָה-לע רָׁשֲא תֶרֹמְּכַה ז
 תרגה-תֶא וביִטיִהְּב רקפפ רֶקָכּכ םימס תרטק ןדהֶא ויל 2
 הָנְריִטקְי םיכרעה ןיב תרגהדתא ןְרָהַא תלעַהְבּו :הָנְריטְקי 3
 תרטק וילע ולעתדאל :םֶכיִתְררְל היי נפל ימת תרַטק 5

 לע ורה רפכו :ויָכָע ּוכְפִת אל סו הָהְנִמּו הֶל הָרו
 הָנְׁשַּב תַתַא םיִרָּפַּכַה תאטח םדמ השב תַהַא ויתנרק
 :הוהיל אוה םיִׁשָרְכשַרְכ םַכיִתְרְִל ֹוָלְע רפי

 5 אכ 5 ם פ
 נב שאְרְדתַא אשת יִכ :רָמאְל השמ"לָא הָוהְי רכדינ
 לארשי ו.

aca 
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 רָכפִב הויל וׁשְפַנ רָפְּכ שיא ּונְתָנְו םֶהיִדְקְּפל לֶאְרְשָי
 13 -לכ נתי | הז :םתא דֶקפְב ףגנ םָהָב היהידאלו םָתֹא
 םיִרָשַע שֶדְלַה לְׁשְּב לקשה תיִצָחִמ םידקפה"לע רבעה
 וג רָבעֶה לֿפ :הוהיל המורה לקשה תיצחמ לקשה הָר
 :הוהְי תמורת ןתי הלעמו הָנֶש םירשע ןבמ םידקפהדלע
 וט לקשה תיִצֲחַמִמ טיִעְמָ אל טרה הפריאל רישעה
 16 "הא :תחקלו: םֶכיִתְשפנלַע רפכל הָוהְי תמּורתדתא תתל
 תדבעלע ותא תת לֶאְרשי נָכ תאמ םיִרְּפְּכַה ףַסִּכ
 רפכְל הוה ינפל והכל לארשי נבל הָיַהְו ךעומ לָהֶא
 פ :םכיתׁשפנ"לע
 4 וכו תָשְחְנ רּכ ָתישָעְו :רמאל השמדלָא הָוְי רבו
 ַחֵבְומַה ןיבּו דעומ לָקָאְיִב ותא תנו הֶצְרְרְל תָשְחְ
 19 םֶהיֵדְי"תֶא ּנָממ נָבּו ןרהא צַחְרו :םִִמ הָמָׁש תת
 כ אָלְו םִימּרצֲחְרְי דעומ לָהְאדְלֶא םָאבּב :םֶהיֵלְנַרתָאְו
 השא ריטֶקַהְל תרשל םהכְזמֲה-לַא םָתְׁשְנב וא ותמי
 גג םהְל הפיה ותמי אָלְו םַהְיִלְִרְו םֶהיֵדי וצחְרְו :הוהיל
 פ :םתרדל וערזלו ל םלועיקח
 5 םימָשְּב להק הָּתַאְו :רמאל השמדלָא הוה רבו
 םיִׁשִמֲח ותיצחמ םֶשּכְִֶמְּנקְו תואמ שמח רורדרמ שאר
 = שמֶח הֶּדקְו :םִיָתאָמּו םיִשָמִח םֶשָבהְנקּו םִיָתאָמו
 הכ ןְמָׁש ותא יִשָעְו :ןיִה תוז משו שדקה לֶקָשְּב תוֶאְמ
 -תחשמ ןמָש חסר השעמ תחקרמ הקר ׁשֶדֹטדתַהׁשמ
 3 :תדַעָה ןורא תא דעומ סהאדתָא וב ּתְחׁשִמּו :היהי שָדְכ
 9 תֶאְ :יִלָּפדתֶאְו הָרֹנֵמַההתֶאְ וילְכְילָכְתֶאְ ןֶחְלֶשַהתֶאְ

 ג -תֶאְו ויּפדלכתֶאְו הֶלעַה חֶכְמתֶאְו : רק מ
 29 לכ םישדק שיזק יִיָהְו םֶתא ּתְׁשַּרקְו :ונַכתֶאְו רִיְּכַה
 ל ָתׁשַּדקו השמה נב" ןְרָהָא-תֶאְו :שדְקִי םַהְּב עגנה
 31 ןָמָש רמאל רָּבַדִּת לֵאָרְׂשִי יִנְּבִדלֶאְו : ;יל והכל םתא

 תחשמ
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 םֶרֶא רׂשְב-לע :םקיתרדל יל ו הָיְהִי ׁשְדהתַהָׁשִמ ג
 ׁשֶדֹכ אוה ׁשֶדָל ּוהָמּכ ושעת ל ְּנְכְתַמְבּו ְךָמי אל

 -לע ונממ ןֵתָ רשאו והמָּכ חָקְרָ רׁשֲא שיא :םכל הָיִהְי 3
 ףל"חק השמדלֶא הוה מאו ם :וימעמ תַרְכנְו רז 4

 דכְּב דב הז הנבלו םימס היְבְלַח תלה | ףטנ םימָס
 חלממ חקור הׂשעמ חקר תֶרֹטְכ ּהָתֹא תיִשָעְו : הֶיָהְי הל
 נפל המ הָּתַחְנְו קדָה ּהֶנָמֹמ ַתָקַחְׁשְו :שָדְק רוהָט ₪

 םיִׁשְדָכ ׁשֶדָק הֶּמַש ָּךל דעָוא רֶׁשֲא דעומ לָחְאְּב תֶדֵעָה
 אל הנכתב הֵׂשְעַּת רשא תרטקהו :םֶכְל היִהָת יז
 הָשַעְירָשַא שיא :הוהיל ףְל הָיְִּת של םֶכָל ושעת 5

 ס :וימעמ תַרְכִנְו הב היִרָהְל ָהומְכ
 .Car. XXXL אל אל
 לאְלַצְּב םשכ יִתאָרָק האְר :רְמאַל השמדלָא הָוהְי רּבַדִו א 2

 םיהלֶא חור ותא אלמאו :הָדּוהְי הטמל רּוחְְב יִרֹואְדָּב 2
 תָבְׁשֲחַמ שחל הכאלמ-לכבו תַעְדְבּוהְנובְתְבוהמְכַחְּב 4
 תאָלַמְל בָא תֶׁשְרֲחבּו :תֶׁשֲחנבּו ףסָכַּ בָהוכ תֹוָשֵַל ה
 ותא יִּתתְנ הנה ילֲאְו : הָכאָלְמ"לְכּב תֹושֲעְל ץע תֶׁשְרֲחַבּו <

 בְלמכֲח-לְּכ בלבו ןזזהטמל יו ְְמְסיִהֲאְדְּ בָּאיִלָהֶא תא
 דעומ לָהֶא | תֶא : ףתיוצ רָשֶאלָּכ תֶא ושעְו המְכח יִּתַתנ ז

 יֵלּכ-לְּכ תֶאְו וילע רשא תֶרפּכהתֶאְו תַלַעְל )רֶאָקתֶא
 הרטה הָרֹנְמַהדתָאְו ויִלּכתֶאְ ןְחְלַׁשַה-תֶאְו :לַהֲאָה 8

 הָלֹעָה חְָזמתֶאְו :תרׂטְקַה חכְמ תֶאְו ָהֶלֵ"לְכיתֶאְ
 דתֶאְו דרשה יָדְיִּב תאו :נכדתֶאְורכַה-תֶאווָלַּכלְכ"תֶאָו י
 תֵאְו :ןהכְל ןֶלְב יִדְגּב"תֶאְו ןהפה ןְרָרָאְל שדקה יֵדְנִּב וו

 -רֶׁשֶא לָכְכ שְדְקל םיִמַּפַה תֶרְטְקתֶאְו הָחְׁשִמַה מש
 פ :ושעי ָחוצ <
 לארי נְב"לֶא רּכד הָתַאְו :;רמאל השמדלֶא הָוהְי מאו |
 םֶכיִניִבּו ניֵּב אוה תוא יִּכ ורמשת יֵתֹתְּבִׁש-תֶא דא "רמאל |

 ככיתרדל
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 14 -תֶא םָּתְרַמְׁשּו :םכשדקמ הוי נֲא יִּכ תעדָל םָכיֵתְרֹדְל
 "למ יִּכ תמי תומ הללחמ םכל אוה ׁשֶדָל יִּכ תָּבִׁשַה
 :ָהיֵמֵע בָרָכִמ אוהה שפנה הָתְרְכִנְ הטאלמ ה ּהָב השעה
 וט ןותָּבׁש הכט יעיִבְשַה םויּו הָקאְלְמ הֶשָעְי םיִמי תשש
 : תמוי תימ תבַשַה יב הָכאָלִמ הֵׁשעָה-לְּכ הוהיל ׁשֶדֹכ
 5 תכַשַהְדתֶא תושעל תכְשַה"תֶא לארשיחינב ורמשו
 גז אוה תוא לֶאְרְשַי יב ןיבו יניב :םלוע תיִרְּב םתרדל
 ץֶרָאָה-תֶאְו םימשהחתֶא החי הָׂשְע םימי תששיפ םלעל
 : ֹותֹלַכְכ הֶשמלֶא תו ס :שפעו תַבָש יִעיִבְשַה םֹויַּ

 םיִכְתְכ ןָבָא תַהְל תֶהֹעָה תֶחְל גש יניס רֶהְּב תא רֵּבַדְל
 :םיִהלֶא עְכְצֶאְּב

 בל

 א םַעָה להקיו רקהְדמ תֶרָרְל השמ ששבהיכ םֶעָה אָר
 רֶׁשֲא םוהלֶא וטל"השע | םוק .ויֶלא ּורמאיו ןרהאזלע
 ץראמ ְלָעַה רשא ׁשיִאָה השמ | הֶזִּכ נפל וכלי
 2 ןרהא םֶהְלֶא רֶמאַֹו :ול הֶיָהיהְמ ועדי אל םירצמ
 םכָכיִתְְבו םָכנְּכ םכישנ נאְּב רָשֶא בהּוה ימזנ וקרפ
 5 רֶׁשֲא בָקְוה יִמְנְתֶא םֶעְה"לְּכ וקרפתו :יִלא איבה
 4 טְרְלּכ ותא רצו םלָימ חיו : ןְרָהָא-לֶא ואבו םֶהיִנְאְּ
 רשא לֵאָרְׂשִי והלא הָלֶא ורמאו הכפמ לגע והשעי
 ה אָרָקִו ונפל חפזמ יו ןרהֶא אָ :םירצמ ץֶרָאמ ד ףולעה
 6 ה ולעיו תרחממ שמ :רֶחָמ הוהיל גה רמאיו רה

 i ol רׁשֲא ד ie תחש יִּכ הלל השמ"לא הוה רד
 5 של םתיוצ רשא ףרדהְךמ רהמ ורק :םִיָרצִמ ץֶרָאמ
 הָלֶא ּולְמאֹו ולחְבו ולדווקתשו הכסמ לגע םֶתְל
 9 הָוהְי מאיו : םירצמ ץֶרָאַמ ד לע רשא לֵאָרְׂשִייִטלֲא
 :אּוה ףרע"השק"סע הגו הוה םֶעֶהתֶא יִתיִאָר השמדלֶא
 התצו קיזב ץמק +. 14. אל |
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 ּףתוא הָשַעֶאְו םקכאו םֵהְב יִּפַאְרַחְיו יל הָחיִנַה הָּתַעְו י
 הָמְל רמא ויהלֶא הוי ןנֶפתֶא השמ ליו : לוד יִנְכ גג

 חָכְּכ םירצמ ץֶרָאמ ת אצוה רֶׁשֲא דמעְב לפא הרי הוהי
 הָעְרְּב רמאל םירָצמ ורָמאי הָמָל :הכוַח ךיבו לד וי

 המדאה ינּפ לעמ םתלכלו םיִָהְּב םָתֹא גרהל טָאיצוה
 הראל רכו :ףמעל הָעָרָה"ִלִ םֶָנַהְו פא ןֹורֲחִמ בוש 8

 הכד לכ םֶקְל תַעבְשנ רשא ףיִדָבַע לאְרָשיִל קָחְצל
 ץֶרָאַה-לַכְו םימְׁשַה יִבְכוְכַּכ םֶכְעְרַזתֶא הָּבְרַא םֶהֵלֲא

 םִֶָנ :םלעְל ּלֲחנו םכערזל ןתא יתָרמֲא רֶׁשֲא תאוה א
 פ ומעל תושעל רָּבִד רשא הָעְרֶהְילַע הוה

 תחל דָיּב תדעה תחל ינשו רֶהָהומ הָשמ רֶרֵיו ןָפיו וט
 תלו :םיִבָתַּכ םה הומו הומ םֶהְיְִבַע ינשמ םיִבְתָּכ 8

 תּורָח אה םיהלא בָּתְכַמ בָּמְכִמהְו הָמַה םיהלֶא השעמ
 מאה הערב םַעָה לוקתָא עשוהי עמשיו : תֶהְלַהילַ
 תנע לוק ןיא רֶמאֹו :הנֲחַמּב הָמָחְלַמ לוק השמזלֶא
 יה : עמש יבנָא תונע לוק השולח תנע לק ןיִאְו הָרובְ
 -רַחו תָלֹחְמּו לְנעֶה-תֶא אדו הָנֲחמַה"לֲא : ברק רֶשָאּכ
 תחת םֶתא רפשינ תחלהדתֶא ורימ ךלשיו השמ ףא

 רע ןחטיו שָאְּב ףךשיו ישע רשא לְעָה"ה .חקינ :רָהָה כ
 :לֶאְרְִי נְּביתא קשיו םימה ינפילע למ קָּדירְׁשִא

 ְתאָבֵהְיִכ הוה סע ל הָׂשְע"הְמ ןההַאדלֶא השמ רָמא גג
 התא ןנדא ףא רחי-לא ןרהא רָמאנ :הָלדְג הֶאְטח ויִלָע
 םיהלֶא טלההשע יל ורמאנ : אוה ערב יכ םֶעְהְתֶא תרי
 ץראמ לה רֶׁשֲא שיאה השמ | הזיִכ וניגפל וכלי רשא

 בָהָו ימל םהְל רמאו :ול הָיָהְדהַמ ּונָעָדָ אל םִיַרְצִמ 4
 :הָוה .לגעה אַצַו ׁשֵאָב י הכְלְׁשֲאְ יל=נת יקרפתה

 ןרהא הָעְרפכ אוה עֶרָפ יכ םָעְָהתֶא הָׁשֹמ אָרוהכ
 הצמשל

7 

8 

9 rm mm om 

 קתזמצ+.l9 | ק שינז. 2
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 38 רֶמאַֹו הָנֲחְּמַה רַעׁשְּב השמ דמֲעַו :םֶהיֵמָהְּב הָצְמׁשְל
 גז םבֶהְל מא :ױל ינְבלְּכ וילֵא ּופְסֶא לא הוחל ימ
 וכרידלע וָּבְרַחְדַשיא ימיש לֵארְשִ יהלֶא הוה רמה
 ויָא-תֶא-שיִא ּונְרַהְו הנחמּב רעשל רַעׁשִמ ובושו ּורָבְע
 ₪ רד יולדינב ושעוו :וְברקתֶא שיִאְו והעְרתֶא שיִאְו
 :שיִא יִפְלַא תֶשְלשכ אוהה םוִּכ םֶעָהְדִמ לפו השמ
 9 וָנְבְּב שיא יִּכ ההל + םויה םֶכְדָי למ השמ רַמאַָ

 ל רמו תרְחּפמ יהוו :הָכרכ םיה םכיִלְע תַתְלְו חכו
 הָלֵעֲא הָּתַעְו הָלדְג הֶאְטַה םָתאֵמֲה םּתִא םעָה"לֲא הָשמ
 91 "לֶא השמ בשיו :םכתאטה דעְב הָרפקֲא ילוא הָוהְילֶא
 ושעו הל הֶאַמַח הָוְה םַעָה אֵמָה אָנֶא רמאיו הֶוהְ

 גג ינְחַמ אדמאְו םָתאָמַה אקתדבא התו :בָהָז יהלֶא םָהְ
 33 ךָׁשֲא ימ השמ"לָא הָוהְי רמאיו ּתְבְתִּכ רשא דְרָפפִמ אָנ
 % לֶא םָעָחתֶא הָחְנ | ךל הֶּתַעְו :יִרְפְִמ ָחְמִא ילדאָטַ
 ידכפ םיְבּו נפל דלי יכָאְלמ הגה ךל יתרבְרשא
 הל רֶׁשֲא לע םַעָהתֶא הָיהְי ףגיו :םֶתאטַה םהלע יתדקפו

 : :ןרָהא הָׂשָע רשא לָנעְקתַא וש
Car. xxxr. JDןכ  

 א רֶׁשֲא םֶעָהְו הָּתַא הומ הלע ל הָׁשֹמ-לֲא הָוהְי רָּבַדַ
 םהרבַאְל יִתְעבשנ רׁשֲאץֶרֲאָה"לֶא םירצמ ץראמ ת :ָתיִלָעָה
 2 נפל יתחלשו :הָנְנתֶא טרול רמאל בקע חציל
 יוחה יזרפהְו יִּתְחָהְו ירמָאָה נענְּכַה-תֶא יִּתָשַרְגְו ךאלמ
 ג ְּבְרקְּ הָלֲעֲא אל כ שבדו בֶלָה תב ןץֶרָאלָא :יָסּובְַהו
 + םָעָה עַמְׁשו :דךרדּב ּדְלָכֶאְּפ הָּתַא ףךע-השק-שע יִּכ
 :ויָלע יִדְע שיא ותשדאלו ולכאתו הוה ערה רָבְּדַהתֶא
 ה דסכע םַתֶא לֵאָרְׂירנְּבלָא רַמָא השמדלָא הוה רמא'
 רבוה הת יקי דרק הלא רָרָאענבףרע-השק

 ךירצ
 10 םומעט יב =. 31. הקבר ק ז. 95. בל
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 -גְב ִלְצנְתַ ָקהְׂשִעַא הָמ הָעְדאְו ףילְָעִמ לידע 5
 :לָהאַהְתֶא חק הֶשמּו :בֶרוח רהמ םִיִדְעתֶא לֵאָרְׂשִי ז

 ול אָרְקְו הָנהְטַהְִמ קחרה הָיְחְמל ץיחמ ! ולדהמנו
 דע לָהָאלא אָצי הוה שקבְמלָּכ היה ךעומ לָהֶא

 לֲהֹאָה"לֶא הָׁשֹמ תאָצְּכ הָיָה :הנֲהמל ץוקמ רֶׁשֲא 5
 יֵרֲחַא טיבה ולָחֶא חַתַפ שיא וצו םעה-לְכ מק

 צרי הָלְהאַה השמ אֹבּכ היהְו :הֶלֵהֹאָה ואב-דע הָשמ 5
 הֶאָרְו :השמדפע רָּבַדְו לֶהֶאָה הַתּפ דמַעְו ןֶנָעָה דּומִע י

 םְעֵה-לְכ םָכְו לֵהֶאָה חתפ דמע ןֹנעֶה דומעדתֶא םעֶה"לְכ
 םםיִנפ השמ-לַא הָוהְי רָבַדְ ?ולהא חַתָּפ שיא ּווחְתְשהְו גג
 הָנחְמַהְלֶא : בשו הער" שיא רּבַדי רֶׁשֲאַכ םינָפלָא .
 פ :לֵהׂאָה ךותמ שימי אל רענ ןונךב עעוהי ותָרשְמו ,
 -תֶא לַעָה ילא רמא הָתַא הֶאְר הוהְי-לָא השמ רַמאַב ו
 הָתְאְו נע חלשת"רשא תֶא נעה אל הַא הוה ה

 "םִא הָתְו :יִניֵעְּב ןח תאָצְמיםנו םֵׁשְב ּףיִתְעַה תְרמָא 9
 ןעֶמְל ףעדאו ףְבְרְד"תֶא אָנ ינעדוה יניב ןח יתאָצְמ אנ

 ינפ רמאיו :הוה יוגה דמע יִּכ הֶאְרו ּףיניִעְּב ןחדאַצמָא ו
 -לֶא םימלה לי ןַאזסַא ויִלֶא רֶמאֹּו :ךָל יִתְחְָהְו וכלו ומ
 נא ניב ןח יִתאָצְמיִכ אופא עֶדְי | הָמְבו :הֶזמ ּנְלֲעַת ו

 םֵעֵה"לַכִמ דמו נא ונילפ ונמע ָךתְכְלְּב אולה ךמעו
 עבר פ :הֶמְדֲאָה ינפלע רֶׁשֲא

 תְרַּכִּד רֶׁשֲא הוה רֶבָּדַה"תֶא םג הָשמלֶא ל הָוהְי רָמאמ וז
 ארה רמאיו :םֶשְּב עא יניעב ןח ְתאָצְמְכ השעְא ו
 ףינְפ"לַע *בוטדלּכ ריִבְעֲא יִנֲא רֶמאַֹו :ּףִדְבְּכדתֶא אָנ ו

 יּחְמַחַרְו ןחא רשאתֶא יתגחְ דינפְל הוי םֵׁשְב יִתאָרָקו
 יכ ינְפיתֶא תֶאְרְל לכות אל רֶמאַֹו :םֶחְרֶא רֶׁשֲאדתֶא כ
 תב יתא םוקמ הגה הָוהְי רמאו :יִחְו םֶדאָה ינאְרְיאְל גו
 רּצַה תֶרְְְּב ךּתִמְשְו יִדבְּכ רַבעְב היה :רוצֲה-לָע ל

 יתכשו
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 ₪ תיִאְרְו יפפדתֶא יִתרָסַהְנ :יִרְבֲע-דע דיִלָע יפכ יִתֹכׂשְו

 ישימח פ :ואְרִי אָל ןנָפּו יִרְַאְדתֶא
 ףכ .Car. XXXIV דל

 א םיֶנְשאָרְּכםנְבַאתָהְלנׁשְר ל"לֶקּפ השמ"לאהְוהי מאה
 תחלה-לע י ויה רֶׁשֲא םיִרְבְּרַהְדתֶא תחלַה-לע + יִתְבַתְכְ
 ג לכְְב לע רכבל ןֹוכְנ יהו ָתְַּבַׁש רשא םיִנשארַה
 , ל ג ׁשיִאְו :רָהָד שארילע םש יל ָתְבַצנְו ינס רַה"לֶא
 רקּפַהְ ןאָצַהְדנ רֵהָהלְבְּב אָה-לַא שאט הע
 ו םיֹנָבֲא תקל לש לטפַַו :אוהַה רֶהָה לומ"לָא ופריילא
 רׁשֲאכ יניס .רהדלֶא לעמ רקבב השמ םּכְשַַו םינשארּכ
 ה הדְוהְי דָרַיַו :םיִנָבֲא תחל ינש יְב חיו ותא הָוהְי הָוצ
 6 | הוי רבעו :הָוהְי םשְב ארקינ םש מע םצנתוו ןֶנָעב
 םיפַא דר ןינחו םוחר לא הי הוה ארקוו נפל
 ז עשפו ןע אשנ םיִפְלֶאְל דה רצנ :תמַא דָכָחיבֵרְו
 -לַעְו םינְּבילַע תֹובֲא ןע ו דקפ הקנו אֶל הנו הָאט
 9 דקו השמ רַהמו :םיֶעָּבִר"לִעו םישלש-לע םֹנָב נָּ
 9 ודא ףיניעב ןח יתאָצְמ אָנְיבא דָמאיַו :ּחָתְׁשִִ הָצְרֲא
 תְתְלְסו אוה ףרע-השקדסע יִּ ונכרקְּב ינדא אשל
 ג זררפ יִכנִא הנה רמאל :ונתלחגת ונָתאָטְַל ננעל
 -לָכְב וארְבנ"אל רשא תאלפנ השעא למע"לָּכ דג תיִּ
 ובְרְכְב הָּתַארׁשַא םעָהלָכ הֶאְרו יגיב ץֶרָאָה
 :דמ השע יִנָא רֶׁשֲא אוה אָרֹנְיְּכ הוהי הָשָעְמדתֶא
 גג ְנֶפִמ שנ ְנַה םיה ךוצמ יקנַא רשא תא ףלדרמש
 :יסוביהו .יוחהְו יזרפהו יִּתַהַהְו ינענְּכַהְו ירֹמָאָההתֶא
 ג אָּב הֶתַא רשא ץֶרֶאַה בשויל תר תֶרָכּתְרִפ ל רמשה
 וג ןוצתת םתֹהְּבְוִמ"ִתא יִכ :דּבְרְקְּב שקומל היהירפ ה היֶלָע

 + אל יִכ :ןִתרְכת וֵרׁשֲא-תֶאְו ןורּפשְת םָתבַצמדתֶאְ
 הוחתשת " ₪ aids ה

 0 יחבר ןכ +.
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 :תוה אָנק לא מש אנק הוי יכ ירחא לאל הָוְהִתְשת
 =ֶניִהְלֶא ירח | יאו ץֶרעְה בשויל תיִרְּב תֶרְכְתְַפ וט
 תחקלו :יחְבזמ .תלכאו ףל אָבְְו םהיהלאל בת ו

 "תא וה ןקיהַלֶא יֵרָהֲא ויִתנְב גת נבל ית
 "תֶא :ךְליהֶשעת אָל הכשמ יהלא :ןקיהְלֶא ירח נב ₪

 ףַתיוצ רֶׁשֲא תוצמ לכאת םימָי תַעבְש רמשִּת תוצמה גַה
 :םיָרְצממ תאָצְ ביִבָאָה ׁשֶדהְּב ִּכ םיִבָאָה ׁשֶדָח דעמְל

 :זרׂשְו רוש רַטּפ רוּת דנקמילֶכְו יק םֶהָר רֶטפלּכ 9
 לכ ּותְפַרעו הָּדְפִת אלדםַאְו הֶׂשְב הָדְפִּת רֹומָה רֶטָפו כ
 ימי תשש :םָקיֵר ינָפ יאָרַײאְלְו הפה יב רָכְב ו

 :תָבְׁשת ריִצָקבּו שיִרְחָּב תָבְׁשִת יעיִבְשה םִיֵּו דבעה
 ףיִסָאָה :ִחְו םיטח ריצק ירּכַּכ ףל הֶׂשֲעַת תעָבָׁש גה ל
 ְרכְזלִכ הֶאְרִי הָנְשּב םיִמְעְפ ׁשְלָׁש :הָנָׁשַה תפוקה 3
 םִיג שיִרואהיפ :לֵאָרְִׂי יִהלֲא היהְי ! ןרָאָה ןנפדתֶא 4

 צְרַא-תֶא שיא דָמְחִאָלְוָכְבתֶא יִתְבַחְרהְו יִנְפִמ
 :הָנָׁשּב םיִמָעְפ שלש הלא הוהְיינְפ"תֶא תואְרְל תְלְעַּ

 גח הבז רקבל ןיקהאלו יחוס ץמחהלע טקשתהאק הכ
 ףיִהלֶא הָוהְי תב איב ִתְמְדִא ירוכְּב תישאר :חַסֶּפַה 5

 יעבש 5 מא בֶלֲחּב יִדְג לשבְתראְל
 יִפ הָלֲאָה םיִרָבְדִהְתֶא ךל"בְתְּכ הָשמ"לא הָוהְי רָמאַָ גז

 :לֶאְרְשידתֶאְו תיִרְּב ךְּמא יֵּתָרְּכ הָלֲאָה םיִרְבִדַה יפיע
 םֶהָכ הָליל םיִעְבְרִאְו םוי םיעכְרֶא הוהי-םִע םשדהה ₪

 יִרְבִד תא תחְלַהלע בכ הָתְש אֵל םימּו לכָא אל
 יניפ רקמ השמ תֶדָרְּב הו :םיִרָבְרַה תשע תיִרְּבַה 9

 דאק השמו רָהָהמ ותְדַרְּב המ"דיפ תֶדָה תל ישו
 נְּב-לֶבְוןרַהָא ארו וא וְרְבִדְב ונְפ רוע ןרק יִּכ עדי ל

 שמ יִארו נפ רע ןֵהֶק הגהו השמ"תא לאְרְשי
 וילא

 קוב טמק 19 תבורי +
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 33 =לָכְו ןְרֲהַא וילא ּובָׁשו השמ םֶהלֶא אָרְכִנ ולא
 9 -לָכְושִנ ןכ"ירחאו :םהלֶא השמ רכד הרעב םיִאשְנַה
 2 רֶהְּב ותא הוי רב רֵׁשֲא-לְּכ תא םיצו לארשי יב
 5 אבְבו :הוסמ ונפל ןתוו םָתַא רבדמ השמ לכו :יניס
 ותאָצ-דע הָוכמַה-תֶא ריס וחא רבדל הוה ינפל השמ
 הל -ִנְב יִאָרְו :הוצְו רֶׁשֲא תא לארשי ינְּב-לֲא רבו אָט
 השמ בישהְו השמ נפ רוע ןלק כ השמ ינפ-תֶא לאְרְשי
 :ותֶא רפדְל ואבדדע וינָּפְילַע הֶוְסִמַהיתֶא

07 ND 

 הל 2 ככ ם ם
 א טכהְלֶא רַמאֹו לאְרְשי נָּב תֶדע-לְּכיתֶא השמ להסיו
 2 םיִמָי תשש :םֶתא תשעל הוהְי הָוצרְׁשֲא םיִרְבְּדַה הלא
 תַבׁש ׁשֶדָ טל הוה יִיבָשה םיבו הכאלמ השעת
 3 ורעבתאל :תמוי הכאלמ וב הֶשעָהלָּכ הוהיל ןיתְּבש
 2 :תָבְׁשַה םויּב םכיתבְׁשמ לכב שא
 4 רָבְּרַה הָו רָמאל לֵאָרׂשנְב תַדע-לְּכ-לֲא השמ רמו
 ה לפ הוהיל הָמּורְּת םֶכְתאַמ וחק :רמאל הוה הוצירשא
 :תׁשְחְת ףֶסַכְו בָהָז הָוהְי תמורת תא ָהָאיב ובל ביד
 5 םליִא תלעו :םיזעו שש יִנש תעלותו ןֵמְנְרַאְ תלכתו
 8 דואְמל משו :םיִמְׁש יצעו םיֵשֲהְּת תדעו םיִמּדאִמ
 9 םהשדינבאו :םיִמּפַה תרטקלו השמה ןמשל םיִמְשְב
 י ּואֹבִי םֶכְּב בלכֲח-לְכְ :ןשחלו דופאל םיִאְּלִמ יִנְבַאְ
 11 ולָהָאתֶא ןָכְשמַהתֶא :הוהְי הוצ רׁשֲא-לְּכ תא ושעיו

 ויָדְמַעתֶאוֶסיִרְּבתֶאוישְרְקְתְֶו ויָסְרְקדתֶא והָסְכִמתֶאְ
 12 תָכרפ תֶאְו תֶרַפּכַהתֶא וידַּבדתָאְוְןְרָאָה-תֶא ויְנְדָאדתֶאְ
 ג םֶחְל תֶאְויִלְּכְלְּכתֶאְו ויד ןָחְלְׁשַה-תֶא :ךְסֶמַה
 14 זחא היִתרְתֶאְו ָהיִלְכתֶאו רואָמַה תַהֹנְמ-תֶאְו :םינפַה

 ןמש 4 וי
 7 ויחייכ +. נו. הל
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 ןמש תא ויָדַכ"תֶאְו תרטקה חָכְזִמיתֶאְו :רואְמַה ןְמָׁש וט
 חַתָפְל חתפה ְּפְמ"תֶאְו םימפה תְרטק תַאְו הָחְׁשִמַה

 -רֶׁשֲא תֶשחְנה רָבְכַמדתֶאְו הׂלעָה במ ו תֶא :ןכשמה ו
 יעלק תא :נָכְַתֶאְו ריִכַהדתֶא ויָלֵכילְביתַאְ ויָּדַבדתֶא ול וז

 :רצחַה רעש סמ תֶַאְו ָהיִנְדַאדתֶאְ וידמִעדתֶא רַצְחַה
 :םֶהיֵרְתיִמ-תֶאְו רַצָהַה תֶדְתַתֶאְו ןכְׁשמַה תֶָדְתַידתֶא 8
 ןרחאל שדקה ידְגּפְ"תֶא שדקב תַרְׁשְל דרשה יִדְנְּבִתֶא 9
 לאְרשידינב תְדעלְּכ ואצו :ןהכל וינְב יִדְְּבתֶאְו ןהכה כ
 שא לצו בל יִאְׂשְנרׁשַא שיִא"לָּכ ואביו :השמ יִנָפְלִמ

 לָהֶא תֶכאְלְמְל הוה תמורְת"תֶא איבה ותא וחור הבד
 םיׁשנֲאָה ואביו וׁשְרקַה ירגבלו ותְרְבְע"לָכְלּו דעומ 2

 ןְמּוכְו תַעַּבַמְו םָנְו חח איב ז בל .ביִדָנ | לכ םיׁשְנַד"לַ
 :זרוהיל םֵהְז תפונת ףיגה רשא שיִא-לְכְו בז ילָּבלּכ
 ינש .תעלותו ןמגְרַאְו תְלַכִּת ותא אָצְמנירְׁשַא שיא-לְכו
 :יאיכה םישְַּת תלעו םיִמּדֶאְמ פלא תרעו םַּעְו ששו

 הָוהְי תָמּורְּת תֶא ואיכה תשחְנו ףַסְּכ תמורת םיִרְמלְּכ +
 הָרְבַעָה תֶכאְלְמְדלְכְל םיטש יצע ותא אָצְמִנ שא לכו

 דוטמ ואיכוו וו ָהיֵהיְּכ בלדתמְכח הָׁשֲא-לְכְו איבה הכ
 ;:שָשהתֶאְו יִנָשה תַעְלותחתַא ןְמנְרַאָהתָאְ תלָבתַהתֶא
 -רֶא ּווט הָמָכְחְּב הָנֲתֹא ןֶּבְל אָשְנ רֶׁשֲא םישָנהלֶכְו

 ינבא תאו םהשה ינְכא תא ואיבה םאשוהְו :םיזעָה יז
 ראָמְל מ שהדתאו םשפההתֶאָו :ןשחלו דופַאְל םיאְלמה 8
 רֶׁשֲא הָׁשֲאְו שי אילְּכ :םימפה .תרטקלו הָחַשמַה ןָמָׁשְלּו 9
 הָוהְי הוצ רֶׁשֲא הפאָלְמַה-לְכל איִבָהְל םתא םֶּבִל בדג ¢
 פ :הוהיל הָבְדְנ לַארׂשִיונְב ּואיְבַה השמיד תושעל *
 dd הוה ארק ִאָר לארשי נְּבילֲא הָׁשֹמ רמו ל
 ותא אלמו :הדהְי הטמל רחוב ירא לֶאְלַצְּב גו

 :זרָכאָלְמ-לְבְבּו תעדְבּו הנּובְתְּב הָמְכָחְּב םיָהְלֲא חיר
 בשחלו

tש 6 

tw ₪ 
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 3 תשרחבו :תשחנבוףסכבו בהזפ תשעלתֶבָשֶחִמ בׂשֲחלְו
 :תבְׁשֲחַמ תֶכאָלְמ-לְכְּבתושעל ץעתשְרַחְב .תאלמלןָבַא
 4 :ןד"הטמל ךמְסיחַאְִּכ בֵאילָהָאְו אה בלב ןתָ \ תרוהלו
 ל: פשחו ושרה תָכאָלְמ-לְכ תושעל בל-תמכח םֶמא אלמ

 ראו ששבו שה תעלותב ןְמגְראָב 'תַלכְתַכ םקר
 :תָבְׁשֲחַמ יִבְשחְו הָכאָלְמ"לְּב ישע

 - .Car. XXXVI ול
 א ןַתְנ רׁשֲא בל"ְכַח שיא | לֵכְו בָאילָהָאְו לֵאְלַצְב הָׂשְָו
 =ֶּכ7תֶא תשעל תַצָדְל הָמַהְּב הָנובְתו הָמְכֲח הוה
 ג הָׁשֹמ אָרָקו :הָוְי הוצא לַכְל ׁשֶדְפַה תַדֹבע תָכאָלְמ
 רשא בֶלְְכַה ׁשיִאלְכ לא אילה טָאְלַצְּבדלֶא
 -לֶא הבל ובל ואְשְנ רׁשֲא לכ בלב הָמְכַח הוי ןתְ
 3 יל תא הָשֹמ ינפלמ וחסר :הָתא תשעל הָבאָלִמַה
 שדה תרבע תֶכאָלְמַל לֶאְרשָי יאיִבַה רֶׁשֲ הָמּורְּתַה
 :רָכְּבַּב רָב הָבָרְנ דע ולא איבה םֶהְו התא תשעל
 4 דשא שדקה תֶכאְלמלּכ תא םישעה םיֹמְכֲחַה"לַכי ואביו
 ה השמדלָא ורמאיו :םישע הָמֵה"רִׁשַא יתכאלממ שיא
 -רׁשֲא הכאלמל הבעה ידמ איבַהְל םַעָה םיִבְרַמ רמאל
 6 ֶנחַמּב לוק וריבעו השמ וצו :ּהֶתא תֶשעְל הוי הנ
 שלה תמורְתל הָכאָלְמ דועדושעידלא הָשִאְו שיא למאל
 ז הָכאְלְמַה"לָכְל םיד הָתיֲה הָבאָלִמַהְו :איִבֲהַמ םַעָה אָלָכַיַ
 8 ישעב בֶלְֶכַחְילָכ ישעמ יעני :רתוהו התא תושעל
 תלכתו רֶוָשְמ שש תלירו רשע ןָכְשִמַהְדתֶא הָכאָלְמַה
 :םםֶתֹא הֶׂשָע בשח השעמ םיִבְּכ יש תעלותו ) ןְמָנרַאְ
 9 עָּבְרַא בחרו הָמֲאָב םיִרְׂשְעְוהנמׁש תַהַאָה העיריה ףְרא
 י טבחו :תַעיִרְיַהלַכְ תחא הדִמ תַחֶאַה העיריה הָמֵאָּב

 תא רֶפִה עירי שֲמָחותָהֶא-לֶא תחא תליה שמחתֶא
 -לא

 קימ ומק +. 10. יל
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 תַחֶאָק הָעיֵרְַה תפָש לע תֶלֵכִּת תֶאְקְל שעוו :תָהֶא-לָא וג
 הָנוציקה הָפיִרִה תַפְשְּב הֶשָע ןּכ תֶרָבִחִמַּב הָצְקִמ

 תָחֶאַה הָעיִרִיְּב לָשע תאלל םישמח :תינשה תרה 12
 :רֶרָבְחַמַב רשֶא הָעיִרְוַה הֶצְקִּב הע תאלל םישמחו

 םיֵׁשִמָה שעפ :תֶחֶאלֶא תַחֶא תאְלְלַה | תליִבְקִמ תִנָׁשַר 3
 םסְרֶקַּב תַחֵאזלֶא תא תעירוה"ת לָּפַחַו בה ירק
 2 :דָחֶאןָכְׁשמַה יָה

 תֶעיִרְי הָרְׂשְעיתְׁשִע ןָבְׁשמַהלַע לָהָאְל יזע תֶעיִרְי שעמ 4
 עַבְרַאְו הַמאָב םישלש תַלֲאָה העיריה ךרא :םָתא הָשָע וט

 הדַרָשָע יִתְשַעְל תַחֶא הָדִמ תַחֶאָה הָעיִרְיַה בַהְר תומא
 תעיריה ששדתאְו דבל תעיריה ׁשַמֲחתֶא רֶּבַחְיַו :תָעיִרִי 5
 הנציקה הָעיִריַה תפש לע םיִשמַח תֶאְלְל שעזו דָבָל וז

 תֶרָבֹהַה העיריה תפש-לע השט תאללםישַמַחְו תָרָבֲחּמַּב
 לָהָאְהִ"תֶא רּבַהְל םישמָח תַשחנ יפרק שעו :תינשה ו
 ובימְּדִאְמ םליא תרע לֶקאְל הָסְכְמ שעו :דַחֶא תיהל 9
 םישְרַכַהדַתֶא שעו סם וו הֶלְעַמְלִמ םיִשֲחְּת תרע הקכמו 5 8
 שרקה ְךְרָא תֶמִא רשע :םיָדְמְל םיִטׁש יע של 1
 שרקל תי יִתְש :דֶחֶאַה שרָקה בחר המאה יצחו הָמֲאְו ל

 ישרק לכל הֶׂשָע ןּכ תחא"לֶא תחא תַבְלְשמ דַחֶאַה
 םישרכ םיִרְׂשְע ןשמל םישְרְקהדתֶא שעיו :ןְּבׁשִמַה 5
 תַחָּת הָשָע ףְכְכיִנְרַא םיִעָּבְרַאְו :הָנְמיִת םֶגָנ תֶאָפל 4

 יתשל דָחֶאַה שרפההתהפ םיִנָדֲא יִנָש םישְרקַה םיִרְשָע
 :ויתרְי יתשל דָחֶאַה שֶרָפַה7תַהּת םיִנְדא ישו ויתר

 :םישרק םיִרָשַע השט ןִֹפְצ תאפל תינשה ןְכְׁשִמַה עלו הכ
 רֶחֶאָה ׁשֶרַָּה תחמ םיִנָרֲא יש ףַסַּכ םֶהיֵגְרַא םיעְּכְרְִו 9
 הָמְ כשמה יִתְּכְריִלּו :דָחֶאָה שָרְקִה תחת םינדא יִנְשו יז
 כשמה תַעְצְקִמְל הֶשָע םישְרקִיִנֶשּו :םישרְק השש הָׂשָע א
 -לֶא םיִמַת יהי וָּוְחיְ הטמלמ םמָאֹות ּויַהְו :םִיָתְּכְריַב 9

 ושאר
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 יעל םֵהֵנְׁשל הֶשָע ןּכ תֶהֲאָה תַעָבַטַה"לֶא ושאר
 ל רַשָע השש ףֶכָכ םֵהינְדַאְו םיִׁשְרְק הָנמְש ייָהְו :תֶעצְקמה
 9 שעיו :רָחֶאָה שרפה תחת םינדא ינש םיִנָדֲא ינש םינדא
 : תחֶאִה ןָכְשמהדעלָצ יו ישרקל הָׁשִמֲה םיטש יצע יַחיִרְב
 32 הָשְמְחַו תינשה וכשמה"נלצ ישרקל םלירְב הָשמְחְ
 ₪ היִרְּבַה-תֶא שעיו : הָמָי םִיַתָּכְרל ןְּבׁשִמַה יו ישרָקל םֶחיִרְב
 % "תֶאְו הָצקַהְלֶא הַצְּכַהְִמ םישְרְקַה תב טרבל ןְכיּתַה
 םֶחיֵרְבלםיִּתְּב בט ר םֶתֹעְּבַט-תֶאְו בּהְז הפצ םיִׁשָרְּכַה
 הל ןַמְגְרַאְותֶלְכְּת תֶכרְפַה-תֶא שעוו :בהז םחירְבהדתֶא ףצינ
 :םיִבְרְּכ ּהָתא הֶׂשְע בשח השעמ רֶושמ ששְינש תעלותו
 % בהז סה בז םפצר םיטש ידומע הָעְּבְרִא הל שעו
 א לָחאָה חַתפְל ּךֶסַמ שעיו :ףסכיינדא הָעְבְרַא טל קצ
 :םקר השעמ שמ ששו יִנָש תעלות ןְמנְראְו תל
 ₪ םהיקשחו םהישאר הָּפִצְוםַהיִוְנתֶאְו הָׁשִמֲח ויָדומעדתֶאְ
 פ : תֶׁשֲהְנ הָׁשִמֲח םֶהיֵנְדַאְו בָהָו

 - Car. XXXVI ול

 א וּפְרֶא יִצָחְו םִיִתְמִא םימש יצע ןְרֶאְהדתֶא לֶאְלַצְּב שע
 2 רוהְט בו והפצו :ותְמְק יצְחְו הָמִאְו ובָחְר יצחְו הָמאְו
 ג עבְרִא וכ קצו :םיִבָס בָהָז רו ול שעיו ץוחמו תיִבִמ
 עְלְצלַע תלבט יִּתְׁשּו ויתמעפ עֶּברַא לע בָהָז תֶעְּבַמ

 4 יע יִדּב שו :תינשה יעְלצ"לע תעְכט יִתְשו תַחָאָה
 ה לע תַעָּבַטְּב םיְִּּבַהדתֶא אבו :בָהָו םֶתא ףציו םיטש
 6 רהט בָהָז תרָפָּפ שענ :ןְרָאָה-תֶא תאשל ןראְה תֶעְלַצ
 ז םיִבְרְכ ינש שעיו :ּהָמֲחָר יצהו האו ָּכְרֶא יצחו םיָתְמַא
 8 רֶקֶא בּורָּכ : תֶרֹּפַּכַה תוצק ינשמ םֶתִא הָשָע הָׁשָקֹמ בָהְ
 הֶשֶע תְרָפּפַדְדִמ המ הָצְקִמ דָחָאזבוָרְכ המ הָצָּהִמ
 9 םִיפְנְכ יִׁשְרפ םיִבְרְּכַה ויה :וָתוֹוצְ יִנָשִמ םיִבְרכֲהיתֶא

OE idהלטמל  
 ק ויתוצק +. 8. זל
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 -לֶא שיא םַקיִנָפּו תֶרּֿפַּכַה-לַע םֶהיֵפְנַכְב םיִכְכְס הֶלְעִמְ
 פ :םיִבְדְּכַה נפ יָה תָרֹֿפַכַה-לֶא ויְחָא
 ובְהָר הָמֲאְו ֹוכְרֶא םִיָתְמַא םיטש יֵצַע ןְחְלְׁשַהיתֶא שע

 םָהָו זול שענ רהט בֶהָז ותא ףצו :ֹוִתָמְק יִצְחְו הָמֵאְו ו
 בֵהָוְרו שעו ביבס חפט תֶרנְסמ ול שעיו :םיֵבָס 2
 -תֶא ןתינ בֶקְו תֶעְכִט עפְרַא ול קצו :םיָבָכ יּפְרִנְקַמְל וג
 תמעְל :וילנר עֶבְרֲאל רשֶא תאּפה עָבְרַא לע תעְּבִטַה ו

 :ןֶחְלָשַהְתֶא תאשְל םידפל םיתְב תֵעְבַטַה יָה תֶרָגְסִמַה
 -תֶא תאָשְל בָהָז םתא ףציו םיטש יֵצֲע םיִדַּבַהתֶא שו וט
 ותֹרֲעְקיתֶא ןקלשה"לע רש !םילּכַהדתֶא שעו :ןֶחְלֶשה ו

 ןקְּכ סי רשא תושקהדתַאו ייִמיִקְנְמ תַאְו זְתֹּפַכיתֶאְו
 ישילש | ישש פ :רֹוהָט בָהְו

 הְִָמַהְתֶא הָשָע הָשקְמ רִֹהָט בָהָו הָרֹנִמַה-תֶא שי
 השש :ּויַָח הָנִממ היִחְרְפו ָהיְרֶפּכ ָהיִעיִבְג ּהָנְָו הכר
 ָחֶאָה ּהָּדְצִמ הָרנְמ ינק !הָשלש ָהיְצמ םיִאְצֹי יה
 םיִרָקְׁשִמ םיִעָבָנ העלש :ינַשַה ּהָרצִמ הָרֹנְמ ןגָה הָׁשלְׁשו
 םיִרָקְׁשִמ םיִעָבְג הָׁשלְׁשּו הרָפְו רֶתַפִּפ לֶחֶאָה הָנהּ
 "מ םיִאְציַה םינפה תששל ןּפ חַרָפְנ רֶתַפּכ דָחֶא הָנְקְב
 היִתפַּכ םיִדָקִשִמ םִיעְבְנ הָעְּבְַא הָרֹנְמַבּו : הָרְּמַה

 תחת רתְפַכְו הָנָמִמ םינָקַה יש תחת רתפַכְו :ָהיָחְרְפו גו
 הרֶנֶגמ נקה ינשדתמה רתְפְכְו הממ םנָקַה גש
 הָנָממ םֶתְנקו םֶהיִרְתְפּכ :הָנמִמ םיִאְצַיַה םיִנָקַה תֶׁשַׁשְל

 ָהיָתְרעתֶא שנ ורֹיִהְמ םֶהָז תֶחַא הָׁשְקמ ּהָכְּכ יָה א
 רֹוהָט םֶהָז רָּכִּכ : רֹוהָמ בה ָהיֶתתְחַמּו היָחָקְלמּו הָעְבַׁש א

 ד

8 - = 

 ה 9

U 

 פ :ָהיָלָּכילְכ תֶאְו ּהָתֹא הָשֶע
 הָמִאָו ֹוכְרָא הַמַא םיטש יצע תֶרָטְקַה חָּבִמיִתֶא שעון הכ
 ותא ףצו : ויתנרק יָה ונָממ ותמָק םִיִתְמִאְו עובר וּבָחְר <

 שעמ ויתנרקדתְו ביִבָס ויָתֹרוָק"תָאְוָגזתָא רהט בָהְ
 ול
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 גז תַהָּתִמ ו וֶלדהַשָע םֶהָז תְּבַט יִּתְׁשּו :ביִבָס בָהְז רן ול
 תאׂשל םיִדבל םיתבל יָּרצ ינש לע ויתעלצ יתש לע ֹורזְל
 23 םָהא ףציו םיִמְׁש יֵצִע םיָדֵּבַהדתֶא ׂשֲעו :םֶהָב ותא
 39 םיִמַּסַה תָרֹטְק"תֶאְו שֶדֹק הָהְׁשִּמַה ןִמָשתֶא שעיו : בָהְ
 יעבש םס :חקר השעמ רוקט

 הרך .Car. xxxvul חל
 א וכְרֶא תֹומַא ׁשֵמָה םיטש יִצְע הָלֹעָה חַּכְוִמהתֶא שעמנ
 2 שעה :ֹוִתָמְק תומא ׁשְלׁשְו ּבָר ֹובְהָר תומא שמה
 ותא ףצו ויתר יָה נַממ ויתנפ עֶּבְרַא לע וימנרק
 3 םיעיַה-תֶאְ תריסההתֶא חּבְזַמַה ילכ-לכיתַא שעיו :תֶשָחְ
 הֶשָע ויִלָּבילּכ תּתְחַמַהתֶאְ תְֶלִמַהתא תֶקְרֶזְמַהדתֶאְ
 4 תַהּת שח תֶׁשְר השעמ רָּבְכַמ ַחְּבְזִמל שנו : תֶשְחְנ
 ה עָבְרַאָּב תֵעְּבַט עֶבְרַא קציו :יִצֲה"ְדע הֶטֵמְלִמ ֹובְּכְרַּכ
 6 םיִּדֹּבַהדתֶא שַעיו ! םידבל םיִּתְּב תֶשחגַה רבכמְל תוצפה
 ז תַעָּבַטְּב םיִדָּבַהְדִתֶא אבו + תשחנ םתא ףציו םיטש יצע
 הֶׂשְע תחל בְּבְנ םֶהָּב ֹותֹא תאְׂשְל הָבְִמַה תַעְלַצ לע
 3 תֶׁשֲהְ וכ תֵאְו תׁשֹהְנ ריְּכַה תַא שערה ם :ותא
 סם :דעמ לָהא הַתַפ ואבצ רשא תאבצה תאָרַמְּב
 9 שש רַצָחַה יעל הָנֹמיַּת בג | תַאפל רצֶהָההתֶא שעיו
 י םיִרְׂשְע םֶהיֵנְדַאְו םירְׂשְע םָהיִדיִמע :הָמאָּב הֶאְמ רושמ
 גו הָאַמ ןופצ תַאַפלו :ףָכָּ םֶהיֵכְׁשַחְו םיִדּומעֶה יו תֶשָחְ
 יו תָׁשֲהְנ םיִרשָע םֶהֵֵנְדַאְו םיִרָשָע םֶהיֵדּומע הָּמאָב
 וע םיִשָמָח םיִעָלְק םי"תַאפלו :ּףָכָּכ םֶהיִקְשַחו םיִדּומִעַה
 םיִדְמַעָה יונ הרשע םֶהיֵנְרַאְו הרשע םֶהיִרומַע הָמַאְּב
 ו : הָמַא םישמח הָקְרַומ הומְדְכ תאפלו :ףִסכ םהיקושחו
 4 השלש םהיִרומִ ףתקה"לא הּמַא הרשעדשמה םיִעְלְק
 וט רעשל הומו הומ תינשַה ףתְכלְו :השלש םֶהיֵנְדֲאְו
 השלש םֶהיִדָמַע הָמִא הָרְשָע שמח םיִעְלְק רַצָחַה

 סהינדאי
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 :ךוָׁשמ שש ביִבְס רֵצְחַה יעְלְקדלָכ :הָׁשלְׁש םקיִנְדאְו ו
 ףָהָּ םֶהיקּושַחו םידומעה יונ תשחנ םידמעל םנָרֲאָהְ וז
 ידמע לכ ףסּכ םיִכָשְחִמ םהָו ףַסָכ םֶהישאָר .יופצו ,
 ןמנרא תֶלְכִּ םקר הָשעמ רצָחָה רעש סמו : רֶצְחַה ל

 בֵהֹרְב הָמּוקְו ךִרא הָמֲא םיַרְׂשעְו ךַושְמ שש יש תעלותו
 הָעְבְרַא םֶהידְמַעְו :רַצְחַה יעלק תמעְל תומא שָמָח ופ

 םָהיִׁשאָר יפו ףָכַּכ םֶהיִוְו תשָחְנ הָעְּבְרַא םהינדאו
 :תֶׁשֲחנביִבָסרצֶהְלוכׁשמל תדתיה"לכו :ףֶקכ םֶהיֵהְׁשֲַו כ

 3:2 ם ם ם
 יפילע דקפ רֶׁשֲא תֶדַעָה ןּפשמ ןכַשמה יִדקְפ הלא ג
 לאלצְבו :ןהפה ןרחֶאְד רמתיִא דָיִּב ולה תדבע השמ 2

 הוְצ-רְׁשֲא-לְכ תֶא הֵׂשְע הָדּוהְי הָממל רּוחְדַב יִרּואדּב
 ןדיהממל ְךֶמְסיִהֲאָדַּב .בָאיִלָהֶא ותאו : השמדת הוה 5

 ינשה תעלותבו ןְמְגְראָבּ תֶלְכּתִּפ םלרו בשחו שָרָח
 תכאלמ לכב הכאלמל יושעה בָהָוַהילָכ ס :ששבו 4

 עָבְשּו רָּכִּכ םיִרָשָעְו עשַת הַּפּנְּתַה .בֶהֶז | יִהָי ׁשֵדָקַה
 הָדעָה ידוקפ ףסכְו :שֶדְקַה לקָשְּב לקש םישלשו תואִמ הכ

 לקש םיעבשו הָׁשמֲחו תואמ עבו ףַלֶאְו רכַּכ תַאמ
 לקשב לקשה תִצֲחִמ תָלְגְלְנל עקב : : שְדְלַה לָקָשְּב 5

 הלמה - םיִרְשָע במ םילקפה"לע רֵבעֶה לבל ׁשֶרּקַה
 :םישמחו תואמ שמחו םיפלא תֶׁשְלְׁשּו ףַלֶא תואמרעטל

 גְדַא תֶאְו שדקה יִנְדַא תא תָהָצְל ףֵמָּכַה רָכַּכ תֵאְמ יהו לז
 -תֶאְו : :ןחאל רָכַּכ רָכּכַה האמל םיִנֶדַא תֶאְמ תַכְרפַה 8

 םידימעל םיוו השט םיִעְבְשְו השמחו תואמָה עבשו ףָלֶאַה
 םיִעְבש הָפּונְתַה תֶׁשֲחְנּו :םֶתא קשחְו םֶהישאְר הָפַצְו 9
 ינְרָאתֶא הב שעיו + :לקש תואְמְדעַבְרַאְ םִיפְלֲאו ככ ל

 תשַחְגה רָבְכִמיתֶאְו תשחְנה חּבְמ תאו דעומ לָהֶא חתפ
 ביבס יצָחַה יגְדֲא"תֶאְו : חַבְמַה יִלְּכלָּכ תאו ולרָשֶא 3

 -תאו
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 "לּכיתֶא כשמה תת" ְּכ תאו ךאָחַה רעש :ןְדאתְ
 : םיִבָמ רֵצְחַה תָרְחָ

 ממ .Car, XXXIX טל

 א רָרְׂשיֵדְנְב ישע ינָשה תעלותו ןְמְגְראָהְו תַלַכְּתַהְמּ
 רֶׁשֲאכ ןרָהֲאְל רֶׁשֲא שדקה יֵדְִב-תֶא ושֲעּוׁשְדָקב תָרָׁשְל
 ינש פ : השמדתא הוהְי הָוצ

 ג שש יִנָש תעלותו ןָמְנְרַאָו תָלְכְת בָהָז דֶפאָהדתֶא שעיו
 ג תושָעְל םֶליִתָּפ ץַצק] בָהְוה יחפדתֶא עקר : שמ
 ינשה תעלות ְּךוִתְבּו ןֶמְנְראָה ךְבּו תֶלָכִתַה ְּךוָתְּב
 4 ינשדלע תֶרָבֹח ולדושְע תֶפְתְכ :בשח הֶׂשֲעִמ ששה ךוָתְב
 ה אוה ּוטָמִמ ויָלע רֶׁשֲא ותּדַפִא בָשַחְו :רָּבִה ותווצק

 ךֶושִמ שש יש תעְלותו ןְמְְרַאְו תֶלְכְּת בֶהָו והשעִמְּ
 6 םַהֹׂשֲה יִנְבָאתֶא ושעו ס  +השמחתֶא הָוהְי הוצע רשָאּכ

 קח לש

 תומשדלע םתֹוח יָחּוּתְפ תֹהּתְפִמ בָהָז תָצְּבְשִמ תֶבְסְמ
 ז ןורָכו ינְבַא דפאָה תַפְתַּכ לע םֶתא םֶשָו :לֶאָרׂשי נְּ
 פ  :הָשמדתֶא הָוהְי הָוצ רֶׁשֲאַכ לאְרשי גבל
 8 תֶלָכְּת םֶהָז רפא הָשָעִמִּכ בשח השעמ ןְׁשְחַההתֶא שעיו
 י ּושָע לּופָכ הָיָה עָבְר :רֶושְמ ששו ינש תעלותו ןַמְנראְ
 י ובדואְלַמְנ :לּפְּכ ֹוֵבְחְר תר ֹוכְרֶא תרז ןשְחַהדתֶא
 :רָחָאָה רוטה תָקְרְכּוהְרְטְּפ םֶדֶא רוט ןֶבֲא ירוט הָעְבְרַא
 וג םֶׁשְל ישילשה רוטהו :םֶלָהִו ריפס ךפנ ינשה רוטהו
 ו רַּפְׁשִִו םֶהָש שישרמ יעיברה רוטהו :הָמָלְחַאְוֹובָׁש
 וג תמשלע םיִנָבֲאָהְו :םָתאָּלַמְּב בָהָז תֶצְבְשִמ תֶּבְסּומ
 םֶתח יחותפ םֶתמְשדלע הָרָשָע םיתש הָנְה לֵאָרְׂשִיהנְּב
 ₪ ןשקהילע ּושענ :טְבָׁש רֶָשָע םיִנָשְל ֹומְׁש-לַע שיא
 א יִתָש ושענ ּרוהָט בָהָו תבע השעמ תֶלְּבִּג תֶרֶשרש
 תעְּבַמַה יִתְשדתֶמ וטְתִמ בקו תַעְבְט יִתְשו בֶהָז תָצְּבְׁשִמ
 -לע ו-0

 יק דחק +. 4
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 "לע םֶהְוה תִתֹבֲעְה יש ותו :ןשחה תֹוצק ינשילע וז
 יּתְׁש תוצק יתש תאו :ןשְחַה תוצקדלע תב יִתָש 8

 תתפתכילע תו תָצְּבׁשמַה תש"ל נתְנ תבעה
 -לע ומישיו בָהָז תעְּבַמ 'תש ושעוו :וינָפ לומדלֶא דפֲאָה
 :הָתְְּב רֹפַאָה רֶבע-לֲא רשא ותְפש"לע ןָשָחה תֹוצָק ןגָׁ
 דָפאָה תֿפְתַכ 'ִתְשדלע םנִתַו ְהְז תֶעְּבַמ יִּתְׁש שעיו
 :רפַאָה בשקל לעממ ותְרַכְחמ תמעל וינפ לוממ הֶטֹמְלִמ

 ליִתַפּב דפאה תְבַט-לֶא ויִתעְבַטִמ ןשחַהְתֶא ִסְכְר גו
 רֶפֲאָה לעמ ןשחה חזידאְלְו רפאה בָׁשֲח"לִע תיִהְל הרבה
 ישש ישילש ם :הָׁשמ-תֶא הָוהָי הָוצ רֶׁשֲאַּכ
 -יפּו :תֶלְבִּת ליִלָּכ גרא הׂשֲעַמ דֹפַאָה ליעמ"תַא שעה 2

 :ערק אל ביִבָס ויפל הפש אחת יִפְּכ וכותב לימה
 זרלותו מג הלכה ינמר -ליִעָמַה ילושדלע שע

 םיִנֹמעַּפַהדתֶא ּונתַיַו רוקט בָהְז ינמעפ ושעיו :רֶושַמ יִנָש הכ
 :םינמרֶה דותְב ביִבָק ליִעָמה ילושדלע םינֹמְרָה ךותְב

 תרדשל ביִבְס ליעמה 'לושדלע ןמרו ןמעפ ןמרו ןמעפ 5
 תרֶנְתְכַהַתֶא ושעיו ס :השמחתא הוי הוצ רֶׁשֲאכ זז
 שש תָפְנעִמַה תֵאְו :ונְבלּו ןרהֶאל גרא הׂשעמ שש =

 :רֶזשִמ שש דָּבַה יקְנְכְמִתֶאְו שש תָעָבְנִמַה יִראּפְדתֶאְ
 ינש תעלותו ןמָנְראְו תלכתו רֶושָמ שש טְנְבֲאָהתֶאְו 9
 -תֶא ושעיו ס :הָשמ-תֶא הָוהְי הֶוצ רֶׁשֲאַכ םקר הָשָעִמ ל

 יחותפ בָהְכְמ ייִלע ּובִּתְכַַו רוקט בָהְ ׁשֶדְקַה-רְננ ץיִצ
 -לע תתְל תלַבִּת ליִתפ יילָע ונח :הוהיל שָרְכ םָתח ו
 לָכְמַו ₪ :הָׁשמתֶא הוה היצ רשאּכ הֶלָעַמְלִמ תֶפְנְצִמַה 3

 :ככפ לֵאָרְשִי נְּב ושעיו ךעומ לָהֶא ןכשמ תכבעלּכ
 עבר ם :ושע ןפ הָשמחתֶא הוה הָוצ רָעַא

 ויָלָכדלָּכ"תֶאְ לֲהֲאָה-תֶא השמ"לֶא כְׁשמַהיתֶא איבה 5
 חָרֹוע הָפְכמדתֶאְו : ןנְרַאַו וידמעו וָחיִרְּב וישרק ויָמָרְק 4

- 

9 - 

0 

 וז ז

 ₪ ירק זיחירב ד. 3.
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 תֶכֹרַּפ תֶאְו םישָחְּתַה תרע הָכְכמ-תֶאְו םיִמָּרָאְמַה םליִאָה
 18 -זרֶא + תרפכה תֶאְו ויּדַכיתֶאְו תדע ןורַא-תֶא : ּךֶסֶמַה
 : ;רנְמַה-תֶא :םִנְפַה םֵחָל תאו וָלֵכיליתָא ןְחְלְׁשַה
 תראו ָהללכיתֶא הָכְרעמַה תל ָהירתֶא הָרהְטַה

 ₪ זיו" ד

 % תֶאְו הָחְׁשִמַה ןמש תֶאְו בהֶוה חֵּבומ תאו :רואְּמַה ןָמׁש
 9 חֶבְומ | תֶא :לָקֶאָה חַתַּפ . ךסמ תאו םימסה תֶרְטק
 -לּכיתָאְ ויָדַביִתֶא לירשַא תחנה רָּבְכַמדתֶאְ תשנה
 מ ריִרְמְעתֶא רצְחַה יפלק תא :ַכדתֶאְו רֹיכַה"תֶא ויל
 היָתֹדֲתיוויָרְתיִמתא רצתה רעְשְלְקמַהתֶאְוְהינָרָאתאְ
 41 יִדנְּביתֶא : דעומ לָהְאְל ןָכַשִמַה תָדֹבֲע יִלָבלָּב תֶאְ
 ןהפה ןְרֵהֲאְל שדקה יִדְְבִתֶא שלב תַכׁשְל דרשה
 ₪ השמחתַא הָוהָי הוְצירְׁשֲא לכ :ןהככ ויִנב יֵדְנַבתֶאְו
 ₪ -זרָא השמ ארו :הדבֲעֶהילְכ תא לארשי ינב וש ןכ

 ושע ןכ הוהי הוצ רֶׁשֲאַכ התא ושע הנה ד
 נה | :השמ םָחֹא ְּךְרָב

 ₪ .Car. XL מ

 2 א ןושארה ׁשֶדְחַהםיְּב :רָמאָל השמדלָא ָוחְי רֵּבַדנ
 3 םָש ָּתְמַשְו :דעומ לָהֶא ןכ ןֵכְׁשמ-תֶא םיִקּת שדחל דַחֶאְּב
 4 תאָבַהְ : תַקְרְפַהתֶא ןרָאָה-לע 7 תפסו תודעה ןורא תא
 תילעהו הָרֹנמַה-ִתֶא ָתאָבֲהְו וּכְרעְדתְא ָתְכַרעְו ןְחְלְׁשַהדתָא
 ה ןורא נפל תֶרטקל בֶהָוה חַּבומ-תֶא הָּתֲתְנְו :ָהיִתְרניתֶא
 6 תרֶא הָּתֲתנְו :ןְכְׁשִמל חתפה ךסֶמדתֶא קמשו תָהֵעָה
 ז -תֶא תתנו :דעומדלָהֶא ןּכׁשִמ חַתָּפ ינפל הלה חַבְומ
 8 תְמשְו :םִיָמ םָש ּתַתַּה חכמה ןיִבי דעומ לָקאדיִּב ריפה
 י תְחקְלו :רַצְקָה רעש ךסִמ"תֶא ַּמַו ביִבָס רַצָחקְתֶא
 וּב"רׁשֲא-לְכתֶאו ןָּכשמַהְתֶא תחשמו החשמה ןמָשתֶא
 י -תרֶא ָּתְחַׁשַמּו :שדק הָיָה וילָכ-לכיתֶאְ ותא תְשדַקְ
 ריהְנ חּבְזמַהתֶא שקו וילכ"לְכ-תֶאְו הָלעה חַּבְזִמ

 חבומה
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 תשדקו ונּכתֶאְו ריִּכַה-תֶאָתְהַׁשְמּו :םישדק שדֶק חָבְזַמה גג
 דעומ לָהֶא חַתַפדלֶא וינְּבתֶאְו ןרהְאתֶא ברכה: ותא 13
 שלה דב תא ןיָהַא-תֶא תשּכְלהְו :םִיַמַּב תא ּתְצַחְרו 13
 בירק ןָנְ--תֶאְו :יל ןקכְו ותא תשדקו ותא תחשמו 4
 "תא תְחַשְמ רֶׁשֲאַּכ םתא ּתִחַשִמו : תֶגָּתְכ םֶתא שלה וט

 ;רגהבל םֶתָחְשְמ םהְל תיל הָתְיַהְ יל ונהכו םֶהיִבָא
 ותא הָוהְי הוצ רֶׁשֲא לכ השמ שעיו :םת"דל םלוע 16
 תרינְׁשַה הָנׁשַּב ןושארה ׁשֵדָהַּב ילו ם  :הָׂשְע כ
 ןְכְשמַההתֶא השמ םקנ :ןכְׁשמַה םקוה שדקל דָהָאְּב 8

 םקו וָהיִרְּב"תֶא וי ויְׁשָרְקדתַא םשו ויִנְדֶאתֶא ןתוו
 -זרָא םָׁשֹר ןָכְשמהְדלע ראדה שרפיו :וידומעדתא 9

 :השמחתא הוה הוצ רׁשֲאכ הלעמלמ ויִלע לֵהֲאָה הָסְכִמ

 "לע םיקְבַהיתֶא םשו ןראה"לא תדע ןתיו קו כ
 -תֶא אבו :הֶלְעָמְלמ ןְרָאָהילע תֶרְפַֹה"תֶא ןתוו ןֶרֶאַה יי

 ןירא לע מַה תֶכָרְפ תא םֶשִָו ןכְׁשמהלֶא ןראָה
 דתֶא ןתו ס  :השמדתֶא הוי הּוצ רֶׁשֲאַּכ תּודעָה 2

 :תֶכְרְפל ץוחמ הֶנֹפצ ןכְׁשמַה ךִריל :לע דעומ לָהֶאְב ןֶהְלְשה
 -תֶא הָוהְי הָוצ רׁשֲאַכ הוהי ינפל םֵהָל דרע וילע ךרעו 5
 ןחלשה חכני דעומ לַהֲאַב הֶרנְמַהההֶאסשה ם :השמ א
 רׁשֲאַּכ הוה ינפל תרנה לע :הָּבְגנ ןכשמה דרי לע הב
 לַהָאּב בָהְִה חְַומיַא םָשַו ם דא הָוהי הצ ₪
 רשאכ םימס תֶרטק ייִלָע רטקיו : תֶכְרְּפַה נפל ךעומ לז
 חַתּפַה ךסמדהתֶא םשי םס :הָשמדדתֶא ה הוצא
 ךעומ"לֶקֶא ןכָשַמ חתַפ םַש הלה חכומ תאו :ןכשמל פ

 תרוהי הָוצ רֶׁשֲאכ הָחְנִמַההתֶאְו הָלעֶהתֶא וָלֶע לע
 ןיכו עמ לָהֶאְיִּב ריִּכַהתֶא םֶשַה ם  הָׁשמיתֲא ל

 הדשמ ּונָמִמ ִצֲהָרְו :הָצְחְרְל םימ הָמַש ןתו חכמה ג
 לֶהָא-לֶא םָאבְּב :םֶהיֵלְגַריתָאְו םָהיֵדְ-תֶא ןנָבּו ןְרָהָאו =

 דעומ
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 הוי הָוצ רָׁשֲאַּכ ּוצֲהְרְי ַּכְְמַההלֶא םֶתָבְרָקְבּו דעומ
 33 חְַומלְו ּכְׁשִמל ביבס רַצָהָהיתֶא םקו ₪ :הָׁשמתֶא
 ג פ :הָכאָלְּמַה-תֶא השמ לכו רֶצַחַה רעש דסְמיתֶא ןפ
 % -תֶא אָלְמ הָוהָי ובו דעומ לָהְאתֶא ןָנָעֶה סכינ
 הל דיפ דָעמ לָהָאדלֶא אובל השמ .לכידאְלו :ןָכׁשִמַה
 % תולְעַהְבּו :ןָכְשַמַהתֶא אלמ הָוהְי דובכו ןגעֶה וילע ןֶכָש
 :םֶהיִעְסִמ .לָבָּ לֵאְרְשִי נב ועסי ןֶכְשמה לעמ ֹעָה
 9 ונע וכ :ותלעה םוידע ּוְסִי אַל ןעָה הֶלְצ אלמא
 ככ ייל וָּב הלל היָהַת שאו םמז ןָכׁשמַהילע הוה
 :םֶהיִעְחַמ"לְכְּ לֵאָרְׂשִי-תיּב

 קוזה

 ט"רא .העשתו םיתאמו ףלא תומש הלאו רפסד יקוספ םוכס
 הז יא ,רשע דהא ויתוישרפו :ללקת אל םיהלא ויצחו :ןמיס

 הלילו .העשתו םירשע וירדפו :ןמיס יל ונבת רשא תיב

 ובלב ויהלא תרות ,םיעברא ויקרפו :ןמיס תעד הוחי הלילל
 .םיעשתו שמח תומותפהו ,םיששו עשת תוחותפה ןינמ :ןמיס

 שדקמ ךרוע חלשי :תוישרפ עבראו םיששו האמ לכה

 :ןמיס ךדעסי ןויצמו

 ארקיו 1



 ארקיו*

 ROR ץ 1:1 6 ₪: ₪
INר ג יש  

 94 דכ

 :רמאל דעומ לָהֶאִמ ויָלֵא הָוהְי רָבִדְיו ךשמדלֶא אָרְקִיַו א
 םָּכִמ ביִרְקייִּכ םֶדֶא .םַהלא תרמו לאְרְשיינְבדלֶא הבה 2

 ּוביִרָקַּת ןאצַהןִמּו רֶקְּבַהְרִמ הָמֵהְּבַהְדִמ הוהיל ןְּברְק
 םיִמָּת רָכז רקְבהְדִמ וָּבְרִק הלעיסא ֹ:םָכְנַברְקיתֶא 5

 ינפל ונצרל ותא ביִרְקְי דעומ לָהֶא חַתָפילֶא ונכירקי
 ויל רפכל ול הָצְרִו הָכֹעָה שאר לע יי מס :הוה :
 רה יֵנְּב ובירקה הוהי ינפל רקבה ןּבְתֶא טחשו ה

 ביִבְס םבזגההלע םִּדהתֶא וקר םֶּדַהְדתֶא .םיִנָהְּכַה
 ּהָתֹא חתנו הָלַָהתֶא טיִשְפִהְו :ךעומ לָהֶא ַתָפירׁשא 5
 וכרעו חכזמהדלע שא ןהפה ןרהא ינב ּונתְנ :היִחְתְל ד
 םיהְתְנַה תא םינהפה ןרהא נב וכרעו :שאָה"לע םיצע 5

 רֶׁשֲא שָאה"לע רֶׁשֲא םיצעהלע רֶדָּפַהדתֶאְו שאֹרָה"תֶא
 ןהפה ריטקהו םִיַמַּב ץֶחְרִי וערכו וּכְרְקו :חבְוְמַה-לַע 9

 ס :הוהיל חוחיניחיר הָשא הלע החמה לֹפַהזתֶא
 קרלעל םיִזְעָהְמ וא םיִבְׂשְכַה ןִמ נָבְרְכ ןאצה-ןמדםַאְו י
 הנע חמה דרי לע ותא טחש :ונבירקו םיִמָּת רֶכָז וג

 חְַּומַה-לַע ֹומְּדתֶא םִנֲהְבַה ן"ָהֶא נבי ופרח הוה נפל
 ףבעו וָרְדַּפֹ"תֶאְו וׁשאֹר-תֶאְו ויַחְתְנל ותא חַּתנְו :םיָבָס 2

 :חבזמה"לע רֶׁשֲא שאַהְדלע רֶׁשֲא םיצעה"לע םתא (קפה
 ברקהו

 אריעז א . 1. ,  ה הטיש תלחתמ ליחתיו תויטפ ןיטיש ד חי *
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 וג לֹכַהתֶא ןֵהֹכַה בירקהו םִיַמַּכ ץֶחְרִי םיִעָרְּכַהְו בֶרָקַה
 2פ :הנהיל חָחיִנ מיר השא אוה הע הָחנמַה ריַטְכה
 14 םבירתהךמ םיִרָקַהְו | הוהיל ונָּבְרְק הלע ףועָהְדִמ םָאְו
 וט ַחַּבוִמַה"לָא ןהכה וביִרְקהְ :נְבְרקיתָ הניה ןנְבְרִמ וא
 ריק לע ֹומָּד הָצְמִנְו הָחַבְומַה ריטקהו וׁשארדתָא למ
 8 לָצֲא התא יקשה הָתְצְנַּב ֹותָאְרְמדתֶא ריסהְו :חְּבְזִמַה
 וז אל לָפְנְכְב ותא עסשו :ןׁשֶּרַה םוקמלא המדק חמה
 רׁשֲא םיִצעָהילע הָחַבמַה ןהכה ותא ריטְקהְו ליבי
 ם = :הוהיל הי חיר הַׁשֲא אוה הֶלע ׁשֲאָה-לַע

 .Car ב

 א ונכְרְק הָיִהְי תֶלָס הוהיל הָחְנמ ןֵּבְרְק ביִרְקַתייִכ שפג
 2 יִנְּב-לָא ּהָאיִבַהְ : הנבל היֶלָ תנו ןְמָׁש היִלָע קצה
 הָנְמשמו הֵתְלְפִמ וצמק אָלְמ םָשמ ץמקו םיִנָהְּכַה ןרהַא
 הָחְּבְזִמַה תראה .ןקפה ריפקהו ּתְנְבְל-לּכ לע
 : ןרַהֶאְל הָחְנִמַהְרִמ תַרְתּונַהְו :הֶוהיל חחינ ַחיִר הש
 + ברקת יו ס :הוחי ישאמ םיׁשְדְק שדל ונְבְלּ
 משב תלולב תצמ תולַח תלס רו גַת הפאמ ההמ ןפרק
 ה "לַע הָחְנמְדאְו כ = :ןְמָׁשּב םיִחשְמ תֹוצמ יקיקרו
 6 תותָּפ :הָיְהִת הָצמ ןַמַׁשב הֶלּולְּב תל ד ףנְבְרִק תַבֲחַמַה
 :-םָאו ס :אוה הָהְנמ ןמש היִלָע ָּתְכִצְו םיתפ ּהָתֹא
 8 תראָבהְו :הָשָעִת ןמשב תֶלְס דנברק תשחרמ תַחְִמ
 קא ּהָביִרְקַהְו היהיל הלאמ השעי רשֲא הָחְנִמַהְתֶא
 9 רָחְנמַהְוִמ ןקפה םירהו :חכְומַה-לֶא השיגה ןהפה
 :הָוהיל ַחֹהיִנ חיה השא הָחְבְזמַה ריטקהו הָתְרָכְוַאדתֶא
 י יׁשֲאַמ םישדק שרק נבל ןרהאל הָחְנִמַהְדִמ תֶרְתונַהְ
 וג ;רֶׁשְעַת אל הוהיִל ובידקת רשא הָסְנִמַהלְּכ :הה
 קרש ממ וריִטְכַתיאְל ׁשבּחלְכְו לאש-לכ יפ ץֶמָח
 וג חָבוְמהלָאְ היל םָתא ּוביִרְקִמ תישאר ןּפרְק : הָוהיל

 דאל 3
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 ֹהָלֵמַּת הלָמב ְתָהְנִמ ןְּבְרְקהלְכְו :ַחחינ חירל ולעידאל 8
 -כָּכ לע ִּתחְנמ לעמ dd תיָרְּב חַלָמ תיִבְשַת אֶל

 םיִרוכְּב תֶחְנמ םיִרָכתסֲאְו ס :חלְמ םיִרְקּת ברק 4
 תֶהְנמ תא םיְכַּת לֵמְרּכ שָרְג ׁשֵאְב יּולָק ביִבָא הוהיל

 ;רֶחנמ הנבל היִלְע תמשו ןמש היל תת :יִרּוכְּב וט
 הָמְשִמּו ּהֶׂשְרגִמ ּהַתְרכַאזתַא ןהכה ריטקחְו :אוָה
 יענו פ : הוהיל השא ּהָתְנבְלזלְּכ לע

Car. OI. 2 

 -םֵא בירכמ אּוָה רֶקְּבַהְזִמ םָא נָּבָרָק םימלש חבְוהםאְו א
 די ךמסו :הָוחי נפל ּנָביִרְקַי םיִמָּת הָבְקְסִא רֶכָז
 ב וקר ךעומ לֵהא חתפ ֹוָהְׁשּו ונְּבְרַכ שארילע

 םיִרְכַהְו :ביִבָכ ַחֵּבמַה-לע םָּרַהיתַא םינהפה ןרָהָא 5
 -תֶא הָפַכְמַה בלההדתֶא הוהיל השא םימלשה הבומ

 תָלְּכַה יקש תאְוגבְרְקה"לע רֶשֶא בֶלֲחַהלְּכ תאו בְרְה 4
 תֶרַתַהתֶאְו םיִלְסְּכִהְילַע רשא ןהלע רשא בלהה-תאו

 -ינב ותא .וריטקהו :הָנֶרִסִי תילפה"לע רָכַה-לע ה
 -לע רשא םיצעהילע רשא הלעה"לע החפזמה ןרהא
 פ : הוהיל חחינ חיר השא שאָה

 הָבְקְ וא רכז הוהיל םיִמְלׁש הבל ינבְרִק ןאָצַהְדמדאְו 6
 ביִרקהְו נְּבְרַקדתֶא ביִרְקִמְדאוה בשכם : בירי םיִמָּת 7
 טֶהׁשְו וָּכְרִק שאר"לע ודת מס :הָוהְי ינפל ותא 5

 -יל מד"א ןרהא ב ּקְרָח ךעומ לֶהֶא ינפל ותא
 ;דוהיל הָשִא םימלשה חַבומ בירקהו : ביִבָמ הומה 9

 בלטה"תַאו הריס הצעה תמעל המימת הְָלאָה ּובְלָה
 :םֵרָכַה-לע רשא בֶלֵהַה-לְּכ תֶאְו םרֹמַהיתֶא הָפְכִמְה
 לע רֶׁשֲא ןהלע רשא בלההזתַאְ תילְּכַה יתש תאו

 זרָנְריִסִ תילכהלמ רכה-לַע תרתיִהדתֶאְו םילְסּכה

 פ = :העתיל הָשא םֶחל החזה ןקלה וריטקהו
 םאו



165 LEVITICUS CAP. 3.4. דג 

 13 "לע 'דתֶא ְךַמְמְו :הָוחי ינפל ֹוביִרָקַהְונְבְרַכ זעם
 -תֶאְןְרָהַא ינב יקר ךעומ לָחֶא ינפל ותא טה ושאר
 44 הוהיל הֵׁשֲא לק ממ םירקהְ :ביִבְּס חּכְוְמַה-לע ומ
 -לע רָׁשֲא בָלְַהילָּכ תַאְו בָרּבַהתֶא הָּפַכְמַה בָלַהַהדתֶא
 וט רש ןהלע רשא בֶלחהתֶאְו תלְּכַה יִתש תאְו :בְרמַה
 :הְֶריִסְי תילְּבַה-לִע דבְבַה-לע תֶרתֲֹהתֶאְו םיִלְפְכַה"לַ
 ו בֶלָהְדלָכַחחיִנ חיִרל השא םֶחַל החמה ןהפה םריטקהו
 וז בֶלָחילְּכְכיִתְבְשיִמ לֵכְב םֶכיִתְרִדְל םלוע תה :הוהיל
 ישמח פ :ולכאת אל םּד"לְכְו

Ss CPs IVT 

 ג א לֵאָרְשִי ינְּב-לֲא רב :רמאל השמ"לאא הָוהְי רָּכַדו
 רֶׁשֲא הוהי תוצמ לפמ הָנְנְׁשב אָמָחָתְיִּכ שפג מאל

 ַתיִׁשְמַה ןהפה םָא והָנהִמ תקאְמ הֶׂשָעְו הָעׁשְעִה אָל +
 אמה רֶׁשֲא ותאָטַה לע .בילקהו םָעָה תמשאל אָמֲחי

 רֶפַהדתֶא איֵבֲהְו :תאַמַחל הוהיל םיָמְּת רֶכָבְּב רֶפ 4
 שאר-לע ודת דמְסְו הוהי ינפל דעומ לָהֶא חתפ"לָא
 ה ַחיִׁשְמַה ןהפה חַקְלְו :הֶוהְי נפל רפַה-תֶא טחשו רפה

 "תֶא ןהפה לבטו :דעומ לָהֶאדלֶא ותא איִבֲהְו רפה םדמ 6
 הוה "נפל םיִמָעְפ עב המ מ הוה םָּדַּב ועָבְצֶא
 ד תונרכ-לע םִַּהְוִמ ןהפה ןתֶנ :ׁשְדְקַה תֶכְרפ ןנפיתא

 תֶאְו ךעמ לָהֶאְּב רֶׁשֲא הוי נפל םימפה תרטק חב |
 חַתַפדרָשֶא הֶלַעָה חְבְומ דוסלָא לפשי רָפַה םּדלּכ

 -תֶא ממ םיִרָי תאַמַחַה רפ םֶלֲֵח"לְּכתֶאְו :דעומ לָהֶא 6
 -לע רשא בֶלַחַהילָּכ תאְו ברקה"לע הפכִמַה בָלחַה
 רשא ןהילע רשא בֶלחַהתֶאְו תלה יִתְש תאו :בֶרמַה
 :הָנְריִסי תויִלְּכַהְ"לע בָּכְהְדלַע תֶרָתיִמתֶאְו םיִלְסְּכַה"לע
 י לע ןהפה סֶריִטקַהְ םימלשה חב רושמ םֶרּי רֶׁשֲאַּכ

 חכומ
 יטפל ושא ןיריכס +. 4 ד
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 ושארילע ורָשְּבדלָּכדתֶאְו רָּפַה רוָעתֶאְו :הָלעָה חַּבְִמ גג
 =לֶא רֶפִלָכתֶא איצוהו שרפו ומרק ויערכדלע ג

 ףרשו ןשדה ךפשדלַא לוהט םוקמדלֶא התל ץוחמ
 פ - וְרָשִי שדה פטל שָאְּב םיצעדלע ותא

 לָהָּמַה יניעמ רֶבָּד םֶלָעְנ ושי לארשי תַדְע"לכ םִאְו ג
 משא | הנישְעהיאל רֵׁשֲא הָוהְי תוְצמ"לָכִמ תָמָא ושַע

 רפ להקה ובירקהו ָהיֶלָע יִאָמָח רֵׁשֲא תאטחה העד 4
 וכמסו :דעומ לא ינפל ותא ואיבהְו תאַמַחל = רֶקְְַּּב וט

 טהְׁשְו הוה ינפל רפה .שארזלע םֶהיִדְיתֶא הָדַעָה יֵנָכְ
 רפה םֵּדְמ חישָמה ןהפה איֵבֲהְו :הֶוחְי נמל רָּפַה-תֶא 8
 קדָוהו םּדהְדמ :ועָּבְצִא ןהפה לבו :דעומ לָהֶאלֶא זז
 םםֶּדהְִמּו :תָכְרְּפַה ןנְפיִתַא הֶוה נפל םיִמְעִּפ עַבָׁש 9

 לָהאְּב רֶׁשֲא הֹוהְי נפל ָׁשֲא חַכומַה תֶנְרלַ | תי
 -רֶׁשֲא הֶלעְה חַבומ דוסידלא ךפשי םלהילּכ תֶאְו ךעומ

 ריטקהו ּונטמ םיִרָי ִבְלֶחלָּכ תֶאְו :דעומ לֶהֶא חַתָפ 9
 ןּפ תאַטהַה רפל הֶׁשְע רֶׁשֲאַּכ רַפל הָשעְו :הֶחְְזמה כ
 -תֶא איִצוהו :םֶהְל חלסו ןהלַה םהלע רַפְכְו ול"הְׂשֲעַ 2

 רפה תא ףרש רֶׁשֲאַּכ ותא ףָרש הֶַחְמל ץוחמ"לֶא רפה
 פ :אוה להקה תאטח ןושארַה

 ויהלָא הָוהְי תוצמדלַכִמ תַַא הש אָמַחְי איִׂשָנ רֶׁשֲא 2
 ותאַטַח ויִלֶא עדוהדוא :םֵׁשֲאְו הגנב הָיישָעְתאל רשֶא 5

 :םיִמָּת רָכָז םִזע ריִעְש יָנְּברָקתֶא איִבְהְו הב אָטָח רֶשֶא
 "וש

 - -רֶׁשֲא םקְמְּב ותא טֵתְׁשְ רועש שארל הי דַמָסְו 4
 ןמפה חלו :אוה תאָטח הוה .ינפל הָלעֶה"תֶא טֵהְׁשִי הכ

 -תֶאְו הלה חבְומ .תנרקלע ןמְנְו ֹועְּבִצֲאַּב תאָמַהַה םָּדִמ
 ריִטְקִ ֹובְלֲח-לְּכיתָאְ הל חכומ דוסדלֶא ךפשי ומיד 5

 האמה ןהפה וילע רפְכְו םיִמְלִׁשַה חַבְו בֶלַחְּכ הָהְַמַה
 שש פ ;ול חלסנו

 ימאו
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 גז ּהָתשָעַב ץֶרָאָה םעמ הָנְנְׁשְב אֵמֲהת תחא שָפְנסַאְ
 5 עדוה וא :םֶשֶאְ הָייַשֶעִתִאל רֶׁשֲא הוה תוצממ תַחַא
 םביזע תַכיִעְׂש ּונְּבְרכ איּבַה אָמָה רֵׁשֲא ֹותאָטַה ויָלֲא
 29 וי-תֶא ךמָסְו :אַמֲה רש ֹותאָטַ-לַע הָבְקְנ הָמיִמְת
 :רָלֹעֶד םוקְמְּב תאַטַחַהתֶא טחשו תאטהה שאר לע
 ל הלה חכומ תֶנְרְקְדלַע ןַתְְו ועָּבְצְאְב הָמָּדִמ ןהפה חכו
 גג ּהָבְלֲח-לְּכיתָאְ :חְבְזַה דוָסְילֶא ךפשי המדבר
 ריטקַהְו םיִמְלשה חבז לעמ בְלַח ךפוה רֶׁשֲאַכ ריס
 ןקפה וָלָע רפכְו הנחיל הנ יכל החמה הכה
 פ :ול חָלסנְו
 ₪ :הֶנֲאיִבִי הָמיִמֲת הָבִקְנ תאטחל נָּבְרָכ איבָי שבו
 % תאָטַחְל הָתא טֵהְׁשְו תאטחה שאר לע ו ודָתֶא ךִמֶסו
 3 םדמ ןטפה חכלו :הֶלעָהתֶא טחשי רֶׁשֲא םולמּב
 -לָכתַא הלעה חַבְומ תנרקדלע ןַתֶנו ועָּבְצֶאְּב תאָטַחַה
 הל ריי ּהַבְלֲה-לְכתֶא :הכומה הוסידזלָא ךפשי ּהָמְּ
 ןהפה ריטקהְו םימְלָׁשַה חַבְומ לשְּכַה בֶלָח רפוי רֶׁשֲאכ
 -לע ןקפה וָלְע רֶפַכְו הוי ישא לע הָחֹּבִמַה םֶתַא
 פ :ול חֶלְסנְו אָמְח"רָׁשִא ֹותאָטַח

 ה א % ה

 4-5 ענת דשא שפג וא ונע אש דינו אולדמא עדי וא
 קדַמַהְּב תל וא הֶאַמַט היה תב ל וא אממ רב

 3 אמט רׁשֲא ותאְמִ לכל םדא תֶאְמַמְּ לע יכ וא :םשֶאְ
 + עבְשת יכ שָפנ וא :םֶשֶא עדי אוהו ונָממ םלַעְנ הב
 אָמַבִי רֶׁשֲא לכל בימיהְל וא | .ערהל םִיִתְפַשב אטבל
 תחאל םשֶאְו עדידאוהו ונממ םלענו הַעְבְׁשִּב םֶרָאָה
 ה רׁשֲא הדותַהְ הלאמ .תחאל םֵׁשֲאַ-יִכ הָיָה :הָלֲאמ

 אמח
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 רֶׁשֲא ותאָטַח לע הויל ומָשָאתֶא איִבִהְו :ְהיֵלָע אֵמָח 8
 זראָטַהְל םיע תריעָשדוא הָּבְשְּ ןאצהדןמ הָבְקְנ אַטַח

 הש יד ודי עיִנַה אלדִאְו :ותאָטַחמ ןְהּכַה ייִלָע רָּפְכְו ד
 /- נשוא םירת יתש אח רשא ומָשַאתֶא איִבַהְ

 כֶתא איִבַהְו :הָלֹעְל דהא .תאטחְל דָחֶא הוהיל הע 3
 -תֶא קָלְמ הנושאר תאטחל רֶׁשֲא"תֶא ביִרקהְו ןהלה-לֶא

 -לע תאַטַהַה םדמ הוו :ליִדְבי אלו פרל לּוממ ושאר 9
 תאַטַה חבה דוְסיְילֶא הָצְמםַּב רֶאְׁנַהְוַחּבןִמַה ריק
 ןהפה וילָע רַּפְכְו טָּפְשִמַּכ .הָלע הֵׂשֲעַי ינשהדתַאו :אוהי
 גיִשָת אלס ס :ל חל אָמָחרַׁשֲא ֹותאַמַחַמ 3
 ָבְרָקהתֶא איבה הֶנֹונְב ִנׁשְל וא םירת יּתְׁשל ודי "

 היִלָע םישידאל תאטחל תלס הַפֲאָה תָריִשָע אטַח רֶׁשֲא
 "לא ּהָאיִבַהְו :אוָה תאָטח כ הבל ביל ןתוראלו מש 2

 הָתָרָּכְַא-תַא וצמק אולמ הָנָמִמ | ןהפה ץמָקְו ןהפה
 רָּפְכְו :אוה תאטה הָוהְי ישא לע הָחְּבְִמַה ריטקהו וג

 חלְסִנ הלא תַהֲאַמ אֵמֲח"רַׁשֲא ותאַטַחלַע ןהכַה ויֵלֲ
 השמחלָא הָוהי רּפדו ס  :הָחְנמַּכ ןהפל התה דל 4
 ישדק הָונְשִּב האטחו לֵעמ למת שפג :רמאל וט

 מרב ןאצַהדמ םיִמָּת וליא הָיהיל ומְׁשַא-תֶא איבהו הוה
 אָטַח רֵׁשֲא תֵאְו :םֶשֶאל ׁשְדֹקַה-לֶהְׁשּב םיִלְׁשיףק 66

 ןהכל ותא ןתְנו וילע ףסוי ותשימַה"תא םלֶשי שָדְכַהְִמ
 ₪ ול חַלְסִ םשֶאַה לֶאְּב ויִלָע רַפַכ ןקפהו

 רשא הֹוהְי תוצִמ"לְּכִמ תחא הָתְשַעְו אֵמֲחַה כ שפנדאו ו
 יליא איבה :ונוע אנו םֵׁשֲאְו עדידאלו הָניָשָעִת אָל ו

 ןַהּפַהויִלָערֶפְכ ןְָהֹכַהילֲאםְׁשֲאל רב ןאִצַהמ םיִמּת
 אוה םָׁשֲא :ול חלסנ עדיאל אוהו גנְׁש-רְׁשֲא ותָנְגש לע 9

 : :הנהיל םשָא םֶעָא
 רבדויו

 ליבתב מק + 8
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 וא דִי תמושתבדוא spat ותימעב שחְכְו הי והיִב לעמ
  הָּב שָחְכְו הָדְבִא אָצְמוִא :ותימְעדתֶא קשע וא לוב
 אטחל םֶדָאַה השַעְידְרֶשֶא לכמ תַחָאלַע רקש"לעו עָבְשִנ
 9 רֶׁשֲא הלנה תֶא םיִׁשֲהְו םשֶאְ אָטַחְייִּכ הָיִהְו :הָוַהְּב
 ,, דקְפִה רשא ןודקפה"תֶא וא קשָע רֶׁשֲא קָשעָהתֶא א לג
 3 עַבְׁשײרְׁשֲא לפמ וא :אָצְמ רֶׁשֲא הָדָבֲאָה-ִתֶא יִא ות
 " רשֶאל וילֶע ףקיֹוָתְׁשִמֲוׁשאֹרְּב תא םלשו לָקָשל לע
 הכ ליא הוהיל איָבי ימָשַאדתְֶו:וְמְשַא םיְִנִִי ולאה
 5 ויִלָע רֶפְכְו :ןקפה"לַא םשֶאְל ָךְּכְרָעִּב ןאצהְךמ םיִמָּת
 הָשָעְירְשַא לָּפִמ תחא-לע ל חַלְסִנְו הָיהְי ינפל ןֵהֹּכַה

 :ּהָב הָמְשַאְל
Car. VI. ו 

 ₪  Dns aו
 ג א ונָביתָאְו ןרָהַא-תֶא וצ :רַמאְל השמ"לָא הָוהְי רדיו
 -לע הָדָמּומ לע הלעה אוה הֶלעַה תרות תא רמאל
 :וב דקת הומה שאו רקפהדדע הֶלילַהלּכ הבמה
 3 ורָשְּבְיַלַע שבלי .דבדיסְנכמו דב ודמ ןהכה שכלו

 יל הָלטְהיתֶא שאָה לכאת רֶׁשֲא ןֶשַּהדתֶא םיָרְו
 + ׁשֵבָלְו ויִדְנְבתֶא טשְפו :חָבְזִמַה לָצֶא ומָשְו הבמה
 -לֶא הנמל חמא | ןְׁשְּדַה-תֶא איצוהו םיִרָחֶא םיִדְנּב
 ה הָּבַכִת אֶל ו ובדדקות הבזמהדלע שאְהְו :רוְהָט םוקמ
 הָלעָה יִלָע דב רֶקְּפּב רקְבּב םיִצע ןקפה ה ָהיִלָע רעב
 ( דלַע דקות דיִמָּת שא :םיִמְלָשַה יבלח היִלְע ריטקהו
 7 ברקה הֵהְנִּמַה תַרֹוּת תא 5 = הפכה אלו חכזמה
 6 םכירהְו ::חָבְמַה ינפלַא הוה ינפל ןרַהֲאהנְּב התא
 הנבְלה-לְּכ תא הָנְמָשִמו הָחנִמַה תֶלָמִמ וצְמְְּ ומ
 רשא ו.

 הנממ ןיייבס צ. 8. אדעו מ ז. 2.יו קיזב ץמק לג. עיכוב ץמק ז.23 ה
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 ּהָתְרָכְוַא ַחֵחיִנ חיה הּבְזִמַה ריטקהְו הָחְנִּמַה-לע רֶׁשֲא
 לֵכָאַּת ומ ובו ןֵָהַא ּוֵלְכאְי הָנָמִמ תָרָתּנַהְו :הוהיל פ
 ;הֶפָאַת אֵל :ָהוָלְכאְי ךעומדלָהֶא רֶעֲחַּב שדק םוקְמְּב י

 תאָטַחְכ אוה םישדק שדק יֵׁשֲאַמ תא יִּתְתְנםָקְלֲחְץמָח
 םֶכיֵתָרֹדְל םֶלֹוע-קֶח הָנְלְכאְיןרַהַא ְבָּב רכז לכ :םָׁשֲאָבְו 1

 יש פ | ושָּדִקו םֶהְּב עגײרׁשַא לָּכ הָוהְי ישאמ
 נבו ןרחא ןפרק הָו :רָמאְל השמדלָא הוה רב 8

 הַפֲאָה תרישָע ותא חַשְמַה םיָּב הוהיִל ּוביִרְכיירְׁשֲא
 :םֶרֲעְּב ּהָתיִצֲהִמּו רקכפ ּהָתיִצֲחִמ דיִמָה הָחְנִמ תָלָס

 תֶחְנמ יִניפְת הָנֲאיִבִּת תָכִָּרְמ הָׂשֲעַה ןְמָׁשַּב תַבֲחְמ-לַע 4
 ותחת חיִשּמַה ןֵהֹכַהְו :הוהיל חֵחיִניַחיִר םיֶרָקַּת םיּתפ וט
 -לָכְו :רָמָקְּה ליִלְּב הוהיל םְלּוזקֶח התא השי ונְבִמ 5

 פ | :לכָאה אֶל הית ליִלְּכ ןקכ תֶחְנִמ
 -לֶאְו ןרָהַא-לֶא רכד :רֶמאְל השמ"לא הָוהְי רבדיו 8

 טֲהָׁשִּת רֶׁשֲא םוקְמְּב תאַמַהַה תַרֹוּה תא] רמאל נב

 :אוה םישדק שדק הָוהְי ינפל תאַטַחַה טֵתָׁשַּת הָלֹעָה
 לֵכֶאַּת שדק םוקְמְּב הָנָלְכאְי ּהָתֹא אטחמה ןקכה ו
 ׁשֶדְקִי ּהָרְׂשְבִּב עגרְׁשֲא לָּכ :רעומ לֵהָא רַעֲחַּב כ

 םקְמְּב םבַכְּתָהיִלָע הי רֶׁשֲא ךנֶבַה"לַע הָמִּדִמ הי רֶׁשֲא
 ֵלְבַב-הםִאְו רבְש וָּבילָשְבִּת רֶׁשֲא שְָרָחְייִלְכו :שֶדָק ג

 םֶנכַב רֶכְזלְּכ :םיָמַּב ףמְׁשְו קֶרִמּו הָלָׁשְב תֶׁשֲחָנ
 רֶׁשֲא תאֿטַה-לָכְו :אוה םיִשְדְק ׁשֶדָק ּהָתא לכאי יג

 "לֶכָאְת אָל ׁשֶדָקַּב רפכְל ךעומ לֶהֶא-לֶא ּהָמָּדִמ אבו
 2 :ףְרָשִּת שָאְּ

Car. VI. | ז 

 רֶׁשֲא םיֹקְמְּב :אּוָה םיִשָדָכ שדק םׁשָאָה תַרֹוּת תאו א ג

 קְרָמ ִֹמְּדתֶאְו םָׁשִאָה-תֶא יֵמֲתְׁשִי הָלֹעָהיתֶא וטֲהְׁשִי
 תא ּוטָממ בירק ָֹבְלָח-לְּכ תֶאְו ביִכָס חָבְמַה"לַע 3

 הילאה
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 4 יתש תֵאְו :בֶרְקַהתֶא הָּפַכְמַה בֶלְהַההַתֶאְו הָיְלֵאָה
 -תֶאְו םיִקָסְּכַהְדלַע רֶׁשֲא ןְהיִלְע רַשֶא םָלֲחַהתֶאְו תיִלְּכַה
 ה םכְתא ריטקהו הָנְריִסְי תילְּבַה-לַע דַבָּבַה-לַע תַרתיַה
 6 רָכְזלָּכ :אוה םָׁשֶא הוהיל הָשא הָחֵבמַה ןֵהֹכַה
 :אוָה םיִׁשָדָק ׁשֶדָק לָא שודק םָֹקְמְּבּונָלְכאָי םִנֲהְכַּב
 ז ֹוֵכירּפַכִי רֶׁשֲא ןהפה םהְל תחא הָרֹוּת םׁשֶאָּכ תאָטְהכ
 8 רש הָלֹעָה רוע שיא תֵלֵע-תֶא םיָרָקמַה ןַהֹכַהְו היי ול
 9 רַב הָפָאַּת רשֶא הָחְנמלָכְו :הֶיָהי ול ןהכל םיִרְקַה
 התא בירקמה ןקכל תֶבֲחַמ"לַע תֶׁשָחְרִמַב הֶׂשֲעַנ"לְכו
 ייְָּבילְְל הָבַרֲחו ןְמׁשַביהָלילְב הָחְנַמ"לְבְו והיה ול
 ישיש פ :ויָהֲאְּכ שיִא הָיָהה ןְרָהַא
 1 "לע םָא :הוהיל םיִרָקי רָשֶא םיִמְלְשַה חַבְז תֶרות תא
 תרוצמ תולח הָדותה חבז-לע ו םיִרְקַהְו נְביִרְקִי הָדות
 תָכָבָרְמ תֶלְסו מש םָחְׁשִמ תוצמיקיקְרו ןָמׁשּב תֶלּולְּ
 9 ונְּבְרְק בירק ץִמִח םֶחָל תלח"לע :ןְמָׁשַב תֶלּולְּב תלַח
 44 ןָּבְרְקלְּכִמ דָחֶא ונָמִמ בירקהְו :ויָמְלַׁש תָדות חַבְוילַע
 :הדָיהָי ול םיִמָלשַה םדתֶא קֶרּוה ןהפל הָוהיל הָמּורְּת
 וט חניאל לֶכָאְי ונְּרְק םְּב ויִמְלְש תֶדוה חַבָז רֶשְבּו
 של 8 םםיְּב וְּבְרִכ חַבְו הָבְדְג וא | רדנאְו :רֶקְבִדדַע ּנֵמְמ

 :"לָכָאְ וממ רֶתונהְ) תָרָחַמִמּו לכְאְי וחְבְזתֶא ֹובירְקַה
 18 םָאְו :ףְרָשָי שֶאְּב ישילשה םויִּב חַבְוה רָשְבִמ רָתונַהְו
 אָל יׁשיִלְׁשַה םּיּכ וִמְלָׁש חבו-רׂשְבִמ לָכִאְי לֶכֶאַה
 ׁשֶפנְַו ָךֶיָהָי ליִנְפ ול םָׁשֲחָי אָל ותא ביִרְקִמה הָצְרָ
 19 אָמְמילְבְּב עני רֶׁשֲא רֶשְבַהְו :אָׂשת ּהָנֹעּונֲמִמ תָלָכאָה
 :רְׂשְּב לכאי רֹוָהְטלְכ רֶשְּבַהְו ףָרְׁשִי ׁשֵאְּב לכָאַו אֶל
 כ הוהיל רֵׁשֲא םיִמְלְשַה חבומ רֶׂשְּב לכאּתהרָׁשֲא שָפּוהְ
 גג כ ׁשֶפָו :ָהיֵמְעַמ אוָהַה שפנה הָתְרְכנְ וָלָע ֹותָאְמְט
 וא הָאְמְט הָמֲהְבִּב | וא םֶדָא תֶאְמְמְּב אָמְטִלְבְּב ענת

 לבב
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 הוהיל רׁשֲא םיִמְלְשה הַבְזהרׂשְּבִמ לכָאְו אמט ץקשלֶכְּב
 זרשמ"לֶא הָוהְי רדיו :הימעמ אֹוָהַה שפה הָתְרְכִ 9

 בֵׁׂשָכְו רוש בלַחלָכ רמאל לֶאְרְש נְּב-לֲא רַבּד :רמאל
 -לָכְל השי הפרט בֶלֲחְו הֶלְבְנ בלַחְו :ולכאת אלן א
 מ בלה לכאהלכ יִכ :הְלְבאָה אל לַכָאְו הכאלמ הכ

 שפנה הָתְרְכנְו הוהיל השא הממ ביִרְקַי רֶׁשֲא הַמֲהְּבַ
 םכיתבשומ לכב ולכאה אל םדלַכְו :היִמִִמ תֶלָכאָה 6
 הָתְרַכְנו םדלּכ לכאת"רָשֶא ׁשפנ-לְּכ :הָמֲהְּבַלְו ףוְָל יז

 פ :ָהיֵמעמ אוהה שפנה
 ילארשי יביא רבַד :רמאל השמ"לֶא הוה רדיו 2

 נָבְרְקתֶא אבי הוהיל ויִמְלַש חַבְזתֶא בידקמה רמאל |
 -תֶא הוה ישא תא הָעֶאיִבּת ודי :וימְלש חַבַומ הוהיל ל

 ;רֶפּנְּת ותא ףנָהְל הֶוִחַה תא נאיבי הָזחַה-לע בלה
 קדיָהְו הָהְּבְוִמַה בֶלְחַהתֶא ןהפה ריִטֶקַהְו :הוהי ינפל 31
 זרָמּורְת נתת ןימיה | קוש תַאְו נבל ןההאל הוה 2:

 -תֶאְו םימלשה םדתֶא בילקמה :םכימלש יהבומ ןהפל
 כ :הנְמְל ןימה קש היקס ול ןרהא ןגּכמ בֶלָחַה א

 תרַאמ יתחכל הָמּורְתַה קוש | תֶאְו הָפּונְתַה הֶזְחִתֶא
 ןהפה ןר האל םֶתֹא ןַּתֶאְו םהימלש יחְבְזמ לֵאָרְׂשִנְּב

 ןרֶהא תחשמ תאו :לארשי ינְב תאמ :םלועדקַחְל נבו הל
 ןהכְל .םֶתא .בירקה יי הָוהי ישאמ ינְּב תָהְׁשמּו

 טבָתא וחְשמ םויִּכ םֶהָל תתל החי הֶצ רשַא :הוהיל %
 קררותַה תאו :םֶתרְדְל םלוע תקח לֵאָרְשִי נְּב תֶאמ זז

 חַבְול םיאולמלו םֵׁשֲאָלְו תאטחלו הָחְִמל הלל
 זי יס רַהְּב השמדת הוה הוצ רשא :םיִמְלשה
 ;רוהיל םהיִנְּבְרְק"תֶא ביִרְקַהְל לֵאְרׂשִי ינָב-תֶא ותוצ
 בה יט רָּבְדַמְּב

 רבדיו
 אישב בה לגג. רשאכ זרינס 38. ד. 6
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 2 א ןנָביתֶאְו ןרָהָאזתָא חק :רָמאל הָׁשֹמ"לֲא הָוהְי רָב
 תאַָמַהַה רפ | תֶאְ ההשמה ןמש תֵאְו םיִדְנְּבַה תַאְו ותא
 3 ;רֶרעֶההלְּכ תֶאְו :תוצמה לס תאו םיִליֵאָה ינש תא
 4 זדוצ רֶׁשֲאַּכ השמ שעיו :דעימ לָהֶא חתַפ"לֶא להקה
 ה רֶמאַו :דעומ לֶהֶא חַתָפילֶא הָלעָה להקתו ותא הנה
 :תושעל הוי הוצ-רׁשֲא רָבְּדַה ה הָרְעָהלֲא השמ
  :םִמְּכ םָהֹא ץחרוו וינְבתֶאְו ןְרַהָא-תֶא השמ ברק
 ז ותא שליו טנְבֲאַב תא רוח תֶנתִּכהתֶא ויָלָע ןתו
 טשקב ותא רעהו הַפֲאָה-תֶא לע ןתו ליִעמַהְדדתֶא
 8 דלא ןַהו ןְׁשֲחַה-תֶא ויִלַע שי זוְּב ול רפא דפאה
 9 "לַע תַפְנְצמַה-תֶא םשיו :םיִמתהדתֶאְו םיִרּואָהתֶא שחה
 פָהְזה ץיצ תא וינּפ למלא תַפֹנצִמַה-לִע םֶשּ ושאר
 ילרשמ חו :השמחתא הָוהְי הוצ רֶׁשֲאַכ שדקה רֶזג
 וְּב"רְׁשֲא-לְּכיתֶאְו ןְכְׁשמַההתָא חשמיו הָחשמה ןְמָׁשהתֶא
 גג חַשמיו םיַמָעְפ עבש הָּכְזמהְ"לע ונממ ןו :םֶתא שדקו
 :םשדקְל יִנּכתֶאְו ריכַה"תֶאְו וילָּכילָּכתֶאְו חָּבְִמַהתֶא
 ו תא רשמו ןֶרַהֶא שאר לע הָהָׁשִמַה ןֶמָשמ קצו
 ו ןהנתְכ םשבליו ן"ָהֶא נְביתֶא השמ ברק :ושדקל
 ₪ זדוצ רֶׁשֲאַכ תוָנְבִמ םֶהְל שבחיו טגבַא םֶתא נחי
 : ןרהא ךמסיו תאָמחַה רפ תֶא שנו :הָשמ-תֶא הוי
 ומ חו טְחׁשו :תאָמַחַה רפ שאר-לע ,םֶיִדְיתֶא ןינְבּו
 שבא םיִבָס חֵבְומַה תוגרקדלע ןַּתַו םֶּדַהתֶא השמ
 חמה דוָקַילֶא קצי בלית חַּבְוִמַה-התַא אַּטֲחיו
 "לע רֶׁשֲא בְלֲחַהלְּפיתֶא חלו :יָלָע רפכְל והשדקוו
 ןקְְּלָחתֶא תיִלְּבַה יִתְשתֶאְו דְַּכַה תרתי תֶאְו ְרּמַה
 וז ּוְרָשְּבתֶאְו ורעדתַאְו רֶפַהדתֶאְו :הָחַּבְוִמַה השמ רטקמ

 תאו
 עיבוב ץמק +. 15. | םיקוספב הרותה יצח + 8
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 === זהו ה רׁשֲאַכ הנחמל ץוחמ שאב ףרָׂש ושרת
 = גבו ןרחא וכְמְסו הלעה ליִא תא ברקו :הָׁשמ"תֶא

 -תרֶא השמ קרו טחשיו :לִיָאַה שאר-לע םהידידתַא ופ

 רטקינ ויִתְתְנל חּתִנ ליַאָה"תֶאְו :םיִבָס חָבָזמַילַע םֶּףֵה כ
 םֶרָּקַה"תֶאְו רָדָּפַה-תֶאְו םיִחָתְנַה-תָאְו שאֹרָה-תֶא הָשמ

 לִיַאָהלָּכיתֶא הָׁשֹמ רטקיו םימּכ ץֶחְר םְִִרְּכַה-תֶאְו .
 קרוהיל אוה השא החינדחירל אּוה הָלֹע הָחְּבְזִמַה <

 יאשה לָיִאָהתֶא ברקו :הָׁשמתֶא הָוהְי הוצ רׁשֲאכ
 שארלע םָהיֵדְ-ִתֶא ונָּו ןְרָהַא ּוכמְסַַו םיִאְלִמַה ליא

 וא ךונתהלע ןתנ ומדמ השמ חקיו ו טְהְׁשו ולְיָאָה 5
 ולגה ןְהְּב--לעְו תינמה ֹוָי ןָקְבדלעו תנָמְַה ןְרָהַ

 -לע םֶּדַהְוִמ השמ ןתנ ןרקא ינְבדתֶא ברק :תיִנַמְַה 4
 םבלנר ןָהְב"לעְו תִנְמְיַה םֶדֶיְןְהּב-לַעְ תינָמיַה םְֶֶא ְךנְת

 חקיו :ביִבָכ חבמהדלע םֶּדַהיתֶא השמ קרו תְינָמָיַה הכ
 םֶרָּקַהלַע רֶׁשֶא בְלֲחַה"לְּב"תֶאְו היְלַאָה-תֶאְו בֶלְחַקתַא
 תראו ןֵהְּבִלִח--תֶאְ תָיְלְּבַה יִּתְׁש-תֶאְ דַבָּכַה תרתי תאו
 תלחחקל היי נפל ורֶׁשֲא תוצמה למ :ןיִמַָה קוש
 שו דָחֶא קיקרו תחא ןְמָׁש םֵהָל תלחו תַחַא הָצמ

 יפפ לע לפַה-תֶא ןָתו :ןיִמַָה קוש לו םיִבְלֲחֲה"לַע יז
 חל :הָוהְי נפל הָפּנְת םָתא ףננ וב יפפ לעו ןרָהָא 9

 הרלעָהילע הָסְבמַה רטקיו םֶהיֵפַכ לעמ םֶתא השמ
 קרשמ חכו :הוהיל אוה השא חחינ ַחיִרָל םה םיִאְלִמ 9

 םיִאְלִמַה ליִאמ .הָוהְי ינפל הָפּנְת והפיננ הָוָחֲהתֶא
 חקוו :השמ"תֶא הָיהְי הוצ רֵׁשֲאַכ הנמל הָיָה השמל ל
 -לע ו הבמה-לע רשא םֶדהזמו השמה ןמשמ הָשמ <

 שקו וא ןְָב יקנפילעו וניל וידע ןרַהַא
\. 

 :וִתִא ָטָב יִדְגְּביתָאְו ןָנְּבתֶאְו ויָדְנִבדתֶא ןרַהַא-תֶא
 רמאיו 0,

 הצומק ח ץ. 3.
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 גו חַתַּפ הְׂשְּבַה"תֶא יֵלׁשּב ויָנְב"לָאו ןְנֲהַא-לֶא השמ רָמאֹ
 לַסָּב רֶׁשֲא םֶחְלַהְתֶאְו ותא לְכאָה םָׁשְו דָעומ לָחֶא

 רתוטהו :והלכאיוינבו ןרהא ראל יתיוצ רשאּכ םיִאְלמַה 2
 אל דעומ לא הַתָפַמְו :ופרְׂשת שאָּב חלב רׁשְכַב 2
 תַעְבְש יּכ םכיִאְלמ ימי תאלמ םי דעםימו תעבׁש ואצת *
 הוהי הָוצ הוה םויב הֶשַע רֶׁשֲאכ :םֶכְדְתֶא אלמ םיִמ 4

 הל םכמוי ובשת דעומ להא הֵתָפּו :םכילע רפכל תשעל
 אלו הָוהְי תָרָמְׁשִמיתֶא םָּתְרַמְשּו םיִמי תַעְבְש הללו

 םיִרָבַּהַלְּכ תא נב ןְרָהא שעיו :יִתיוצ ןָכדיּכ ותּומָמ %
 :הׁשמידִיְב הוה הָוצְדרֶשֶא

Car. IX. b 

% 5 5 5-5 
 א ינקזלו ונְבְלּו ןרהַאל השמ אָרְק יֵנִמָׁשַה םויכ יהי

 תאטחל רָקְְּדִּב לע ךליחק האל רמאלו :לֶאְרְשי 2
 ג לֶאְרְש ִנְבדלֶאְו :הוהיינפל ברקהו םַמיִמִת הָלֹעְל ליאו
 -יִנָב שבְכְו לנו תאטחְל ז טיר ְֵכ רמאל רבת

 נפל מבול םימלשל ליאו רוש + הלעל םמימת הנש 4
 דארג הָוהְי םיה יכ ןמָשב הלב הָחְנַמ הוה
 ה ךעומ לֶהֶא ינפ-לָא השמ הָוצ רֵׁשֲא תא יחסו :םָכילֲא

 שמ רֶמאֹו :הָוהְי ינפל .ודמעיו הָלעֲהלְּכ וברק 6
 דובפ םֶכילֲא ארו ושעת הוה הָוצְ-רָשִא בדה ה
 ז זרשעו הָבומַה-לֶא ברק ןר הַא-לָא השמ רֶמאֹו :הוהי
 השַעְו םַעָה דַעְבּו הרעב רֿפַכְו לתו ךֵתאַמַהדתֶא

 ברקו :הֶוהְו הנצ רשאפ םֶדעִפ רפכו םֶעָה ןכְרְקיתֶא 3
 :ּולרְׁשֲא תאָטחה לְנעזהָא טהשיו חָבְמַהלא ןְרָהֶא

 םּב ּשָּבְצֶא לַּבְטו ללא םדה"תַא הַא ינב וברקיו 9
 :ַחבְמה דוסי"לא קי םדחדתַאְו חכמה תוערקדלע ןתו
 י ףמ רֵבָּכַרְדמ הרָתיהְתַאְ תיִלָּבַהתֶאְ בלבַהתֶא

 תאטחה
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 -תרֶא הָוהְי הָוצ רֶׁשֲאַּכ הָחָבְִמִה ריטקה תאָטַהָה
 :הנחמלו ץוחמ שָאְּב ףרש רֶָה-תֶאְו רבה : השמ 1
 םּוַהתֶא וילֵא ןרהא יֵנְכ ואצמ הלעההתַא טחשיו 3
 וָלֲא ואיִצְמַה .הָלֹעֶהזתֶאְו :ביִבָס חכומהדלע והקרזיו 3
 דתרֶא ץחרמ : :חבמהלע רט שארַהְתֶאְ היחתנל 14
 ברקו :הָחּבְִמַה הֶלעהדלע רטקמ םִָעְרְּכַה-תֶאְו םֶרָּקַה וט

 \ז וד

 םל רֶׁשֲא תאָטַחַה רשת חקיו םַעָה ןְּבְרְק תא
AT T 

 קרשעיו הָלָֹהיתֲא ברקו :ןושארכ והאטחיו והטחשיו 16
 רַטְקִמ הָנָמִמ ופכ אלמה הָחְנמַה-תֶא בֵרָקיו :טַפְׁשמַּכ
 -תֶאְ רּוׁשַה"תָא טחשיו :רֶקְּבַה תלע דַבְלִמ חָּבְמַה-לַע 18

 -זרָא ןֵרֶהַא יִנָּב ואצמַפ | םעל רַשֶא םימְלַשה חַבְו ליֵאָה
 םיִבְלֲחַה"תֶאְו :ביִבָס חפומהדלע ּוהקרזמ וילא םדה 9

 תָרָתְו תלְּכַהְו הֶּסַכְמַהְו הָיְלִאָה ליִאָהְדִמ רושַהְדִמ
 םיִבְלֲחַה רטקוו תוזחְהְלע םיִבְלֲחַהיתֶא ימישיו :דַבְּבַה כ
 ןרהא ףינה ןימיה קוש תַאְו תּזָחֶה תֶאְו :הָחְּבְזִמַה 1
 -תֶא ןרהא אשיו :השמ הוצ רשאפ הודי ינפל הָפּונִת ג

 | =ָלעָהְו תאטַהְה תֶשָעְמ דרו םֶכְרָבו םַעָהלֶא ודי
 וכְרָביו ואָצ דעומ לָהֶאלֶא רהאו השמ אבו :םימלשהו 9
 שא אַצתו :םַעְהלָכלֶא הָוהְידדוְבְכ ארו םַעָהְדתֶא <
 םיִבְלֲחַהיתֶאְו הָכָהיתֶא הְזמַה-ל טכאתו הוהְי :יִנפְלַמ < .

 :םֶהינְפ"ַע לפה םָלָּכ אר
sr .6 -  

 ןקְב ותו ותתְחַמ שיא אֹהיִבֲאְו בֶדנ ןרָהָאהיִנְב ֵּחָקַ *
 הָרְו שא הוה ינפל ובירקיו תרטק ָהיֶלָע ימישיו שא

 ללכאקו הוה נפל שא אתו :םתא הוצ אל רֶׁשֲא 2
 אה ןרהאדלַא השמ מאו :הוהי נפל ותמי םָתֹוא 3

 םָעָהְַלָכ ינפ"לעו ןׁשֵרָקֶא יִברֶקִּ רמאלו הוהְי רָכְּדירְׁשֲא
Papp jj pa2 ל s oa jokesרככא  
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 4 ןְפְצְלֶא לָאו לאָשיִמדלֶא השמ אָרְקיַו :ןרהֶא םדיו דבָכְא
 םֶכיִחֶאדתֶא יֵאְׂש וברק  םֶהְלַא רמאיו ורה דד לאי נב
 ה באשי וברק :הנהמל ץוחמ"לֶא ׁשֶדלַהנְפ תאמ
 6 רמאו :השמ רָּבד רשָאּכ הנחְמל ןיחמילא םֶתְְּתְכְּב
 -לֵא םֶכיִׁשאָר וב | רַמַתיִאלּו רעל ןרֲהַא-לא השמ
 הָדעה"לְּכ לע ותמָת אָלְו ומֹרְפִת"אְל םָכיִנְבּוווערפת
 רֶׁשֲא הָרְׂשַה"הָא וכבַי לַארְׁש תיל ז םֶכיַחַאְו ףצקי
 ז =יכ ותַמָּתְדִּפ ואְצִת אָל דעומ לֵהֹא חַתְפִמּו :הָוהי ףרש
 פ | הָשמ רֶבְדִּכ ושעיו םכילע הֶוהְי תחשמ ןמש
 5 | תְשתילַא רכשו ןי :רמאל רֲהֲא-לֲא הָוהְי רבו
 ותמָת אלו דעומ לָהֶאדלֶא םָכֲאבּב פא דינו | הּתַא
 י להה ןיבו שָדְפַה ןיּב לילבהְלו :םֶכיִתְרִדְל םלע תק
 ו1 תא לארשי יִנְּבתֶא תרוהלו :רוהטה ןיבו אָמְמַה ןיבו
 פ = :השמדדוּב םקילא הָוהְי רבה רֶׁשֲא םיְחַה"לְכ
 ג לָנָּב | רָמָתיִאלֶאְ רעְלֲא לָא ה רהָאדלֶא הָשמ רַב
 היִלְכֲאְו הוה ישאמ תֶרָהַּה החְנִמַה"תֶא חָק םיִרָתּנַה
 נפ םָתְלַכֲַו :אוה םישְדָכ שדק יִּכ חמה לצא תוצמ
 הוה ישאמ אוה יְְיִקָח דה ִּכ שודק םקְמְּ התא
 4 המּורְתִה קוש | תֶאְו הָפּונְּתַה .הָוַה א :יתיוצ ןֵביְּכ
 ָךקְח"יִכ ךִתא ףיתינבו ְךינְבּו החא רוה םּוקְמְּב ולכאה
 ומ הַמּורְּתַה קוש :לֶארשי נב ימלש יחבומ וו נבדק
 הָפּונְּת ףינהְל איב םיבלחה ישא לע הֿפְּתַה הוחו

%: + 

 רְׁשֲאַכ םֶלועדִקַחְל ִּּתִא נבל ל הָיָה הוה נפל
 8 הָנַהְו השמ שרל שֶרָּד תאָמַחַה ריִעָש | תֶאְו :הֶיהְי הוצ
 5 5 םֵרָתּוַה רֵהַא יִנְּב ירַמָתיאלַעְו רזעלָא-לע ףֹצק ףרש
 ד דוד וז שְדְלַה םוקְמְּב תאָמַחַה"תֶא םּתְלַכָא-אל עולמ :רמאל

 ןֹנע-תֶא תאׂשָל םֶכָל ןַתָנ ו ּהָתֹאְו אוה םישְדָכ שדל כ
 הדעה

 תוביתב 7 יצח אוהו הטיש שאוב שוד +. 16.  אסותה םדוק שגה קיטי ארוקה ז. 4.
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 "תֶא אָבּוה-אְל ןַה :הָוהְי ינפל םֵהיֵלֲע רּפַכְל הָּרֲעָה 8
 רֶׁשֲאַכ שֶדָקְּב התא ולכאת לוכָא הָמינפ ׁשְרֲהילֲא המ

 -תֶא ּובירקה םויה ןֶה ה השמדלֶא ןרַהַא רבו :יִתְיוצ 9
 הָלְאְּ יתא הָגאַָרְקִּתַו הֹיהְי ינפל םָתָלֹעיתָאְו םָתאָטַה

 הֵׁשמ עמשמ :הֶוהְי געב בָמיַה םַה תאָטַח יִתְלְכָאְו כ
 ישש 5 :ויניֵעְּב בטי

 .Caz. XI אי אי

 ורְבִד :םָהלֲא רמאל ןֹרֲהַא-לֶאְו הָׁשֹמְדלֶא הֹוהְי רבדו א ל
 -לָכִמ ולכאה רשא היחַה תאו רמאל לארשי יִנְּבלֶא

 תעסשו הטרפ תֶסְרפִמ | לכ :ץֶראָהלַע רשא הָמֵהְּבַה 3
 -תֶא ךא :ולכאת ּהָתא הָמהְּבּב הַר תלעמ תסרפ לש +

 -זרֶא הסרפה יִסְרְפַמִמּו הרגה ילעממ ולכאת אל ה
 אוה אממ םירפמ ּנניֵא הָסְרַפּו אוה הרג הלעמ-יכ למנה

 םיִרפ אל הָסְרפּו אוה הרג הלעמייכ ןֿפְׁשַההתֶאְו :םכל ה
 תצוה הר תלעמהיּכ תָבְנְראָהתֶאְו :םֶכָל אה אממ <
 -יכ ריוחהדתאו :םֶכְל אוה הֶאְמְמ הָסיִרּפַה אל | הָסְרַפּו ד

 -אל הרג אּוהְו הָסְרּפ עַפַׁש עסשו אוה הָסְרַפ סירפמ
 אל םֶתְלְבְנְבּ ולצאת אל םרשכמ :םכל אוה אמט רך
 םיָמַּכ רשא לָלִמ :לכאה התא :םכל םה םיאממ ּועָגַת 9
 זכילחָנבו םיִמָיּב מ תֶשקשקו ריִפנְ ֹולרְׁשֲא ל

 םיִמיִּב תשפשקו ריִפנְס ולְדיִא רֶׁשֲא לכו :ילכאה םתא י
 םִיַמַּב רֶׁשֲא היַחַה שפנ לש םימה ץרש .טכמ םילְחנבו

 ולכאה אל םֶרָשְּכִמ םָכְל יהי ץקשו :םֶכָל םה ץקש ג
 תשְקֶשקְו ריֵפנְס ולא רֶׁשֲא לכ :ּוצְכְׁשִת םַתְלְבְנתֶא 19
 אל ףועָהְמ ּצָקִׁשִת הלאו : בכ אוה ץקש םִיָמַּב 8

 הזעה תאו סרפהדתֶאְו רשנה"תא םה ץקש ִלְכא
 :ונימל ברעלָּכ תא :הנימל הָיאָהְתֶאְו הֶאְדַהִדַתֶאְו 4

 ץגהדהתֶאְו ףסשהההתֶאְו םֶמְחַּתַה--תֶאְו הָנָע8ַה תב תֶאְו
 והנימל



 179 .LEVITICUS CAP 11. אי

 ג דתֶאְו :ףׁשנַה"תָאְ ךְלְשַהתֶאְו םּוִּחתֶאְו :והנימל
 1 הָפְנֲאָה הָדיִסֲחַה תַאְו :םָחְרָה"תֶאְו תֵאָכַה"תִאְו תָמְׁשְנַּתַה
 כ ףועה ץרש לכ :ףלטעה-תֶאְ תַפיִכּוְדַהדתֶאְ הניִמְל

 וו ולָכאָה התא ךַא :םקל אוָה ץקש עכרַא-לע ךלהה
 םיִעְרֹכ אלרְׁשַא עברַא-לַע ךלהה ףועה ץֶרש לכמ
 2 םָהמ הָלא"תֶא :ץֶרָאָה-לַע ןַהְב רתְנְל ויָלְנַרְל לעממ
 -תֶאְ והנימל םעְלְסַהתֶאְ טל הָבְרַאָהדתֶא ולכאת
 5 ףועָה ץרש לכו  :והנימל בֶגְחַהדתֶאְו והעמל לנרהַה
 ₪ ואָמְטִת הלאלו :םכְל אוה ץקש םילנר עֶּברַא וליטא
 הכ םֶתְלְבמ אשנה-לכו: בֶרעָהְ"דע אמי םתְלְבִנְב עגוה-לּכ
 6 אווה רֶׁשֲא המהַבַהיִלָכְ :םְרָעָהְ"רע אָמָטְוויָדנְב כ
 הלעמ הנניִא הרגו תעסש הגיא | עסשו הסרפ תסרפמ
 גז לע ךלוה | לָכְו :אָמְטי םֶהְּב עוהלְּכ םכְל םה םיִאַמִ
 םכְל םַה םיאמט עָבְרֶא"לַע תכלהה ; היה הה"לכב ויִּפָּכ

 א םֶתְלְבְנְתֶא אשגהו :בֶרֲעָה"רע אממ חלב הל
 ם ומכל הָמֵה םיִאמִט םֵרָעָהדַע אָמְטו וָדְְּב סב
 9 רָבכַעָקְו רֶלֹהַה ץֶרָאָה"לַע ץרשה ץרשכ אמָטה םֶכְל ה
 ל :תַמְשנתהוטמתהוהַאטלהְו חַכַהְו הָכָנֲאָהְו :והנימל בַצַהְ
 גג םָתֹמְב םָהָּב טננה-לכ ץרשה"לכב םֶכְל םיִאָמטה הָלֵא
 32 םםתמב | םֶהַמ ֹולְע לַּפירָשַא לָכְו :ברעָה-דֲע אמי
 ילכ-לכ קש וא רועדוא דנב וא ץעײלכילְכמ אמט
 א בםֶרעָה"רַע אמטו אבי םימכ םֵהְב הָכאְלִמ הָשָעְידרַשַא
 5 : לכ וכותדלא םָּהַמ לפיזרַשַא שרח"ילכ-לכו :רֵהֲמְו
 % רֶׁשֲא כאל בש ותאו אָמְמ וכותב רש

Eeלכו :אמטי  tio. | Aa raid,הל אמטי  

 ₪ דא :םכל ודי םיאמְמו םה םיאמט ץֶתי םִייכו רט
Pb 2 

 12 ירק ול ל 1.
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 !אמטי םֶתְלְבְְּב עגנו עגנו רוקט הָיְהְי םימדהוקמ רֹובּו ןיצמ
 רוקט רח רשא עוז עַרְוילְּכילַע םהְלְבמ לפי .ְִו יז

 אמט ויִלָע םָתְלְבמ לפ ערקלע םמדמו וכו אה
 םכל איִהירֶשא הָמַהְּבַהְדִמ תומי יכו = ם :םָכְלאה 9
 ָּתְלְבְִמַלַכאהְו : ברעה"דעאממי הָתְלְבִנְּב עגנה הלכֲאְל מ

 סבי הָפְלְבְנְתֶא אשנהְו בֶרְעָהדע אמו ודְנַב סבכי
 ץֶרָאָה-לִמ ץרשה ץֶרשה"לְכְו :ברעה"דע אממו ודב 4
 ךליה ו לכו ןחנלע ךלוה לכ :לֶכְאְי אֶל אוה ץֶהָׁש ₪

 -לַע ץְרשה ץרהילכל לר הּפרמילָּכ דע עפראדלע
 תֶא וצקשתיילַא :םה ץקָשדהיכ םִלְכאֵת אָל ץֶרָאָה 5

 םַתְמְטְנְו םְּב ואָמַטִת אֵלְוֶרׂשַה ץֶרָשהילֶכּ םֶכיֵתְׂשפנ
 םישדק םֶתיִיַהְ ָתְשִקְתַהְו םֶכיִהְלֶא הוה א יִּכ :םָּב 4
 ץרׁשַהלְבְּ םכיִתְשפתא ל ואמַטְת אָלְו יִנָא שודק כ .
 ץראמ םֶכְתֶא הלעמה הוה וא | יכ :ץרעְקהלע שמרה ₪

 שוחק יִּכ םישדק םֶתיִהְו םיקלאל םקל תֶוקְל םירצמ
 תֶשַמרַה היַחַה שפ לכו ףופָהְו הְמְֵבַה תרה תאז יִנָא 5
 ןיפ לילבהל :ְץְרָאָה-לַע תַצְרשַה ׁשפלְכְּו םָמַּב וז

 רש הּיַחַה ןימו תֶלָכָאְגה הָיחְה ןיבו רֵהָּמַה ןיבו אֵמָטַה
 :לָכֲאת אל

CAP ATE 

 כת פ פ בי
  2לֵאְרְׂשִ ונכלא רָּבִּד :רמאל השמ"לָא הוה רבו א

 םיִמָי תעבש הֶאְמִמְו רכז הָדָלַו טירה יִּכ הָשִא רמאל
  3רֶשְּב למי ינימשה םויכּו :אַמְמַּה ּהָתֹוָד תדנ יִמיּכ
  4הרהט יִמְדְּב םֵׁשַּת םיִמָ תֶשְלְשו םוי םישלשו :ותלרע
 תאלמ-דע אַבְת אָל ׁשְדְרמַהלֶאְו ;תדאל ׁשֶדָמלְבְּב

 ּהָתָדנְּכ םִיָעְבְש הֶאְמְטְו 7" הָבְקְנִאְו ּהָרָהָמ יִמָי ה
 "+" םיששו עו. ו יי וו וו וש

 ַעיִבוב ץמק ז. 4. 2יי | א דרסה ד. 43. | תויתואב הריתה ישד איה בו ה ז. 42. איי
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 6 | תאָלְמבּו :הְרָהְט יִמְדלִע בשפת םימָי תַשָשְו םוי םיִשֶשְו
 -ןֶבּ הלעל ותְנשְְּב שבכ איבְמ תבל וא ]בל הרה יש
 :ןהפה"לֶא דעומדלהא חַתַפ"לֶא תפל רתחוא הנ
 ז ָהיִמְּד רקפמ הָרַהְטו ָהיִלָע רֶפַכְו הוה נפל ובירקהְו
 8 אָצְמִת אל"ם :הבקנל וא רכל תֶדליה תרות תא
 רָהֶא הני נְּב יש וא םירתדיתש הָחַקְלְו הש יד הדי
 פ :הָרֵהְמְו ןַהֹכַה .ָהיְלִ רַפְכו תאמחל דַחֶא הֶלִפְ

 ני .Car. XID גי

 2 א הָיהְידיִּכ םֶדֶא :רֹמאַל ןְרָהָא-לֶאְו השמחלָא הודי רָּכד
 ורָשְּבְדרועְב הָיָהְו תרהב וא תחפסחוא תַאְׂש ורָשְּבדרעְב
 ויִנָּבמ דְקַא-לָא וא ןַהֹכַה ןרהאדלא ג אָבּוהְו תערצ עננל
 : רֶעשְו רֶׂשְבַהרׂשְּב עגַהיִתֶא ןקכה הָאְרְו :םִנָהֹכַה
 תערצ עג ורָשְּב רועמ קמע ענה הארמו ןבל ךפה ענב
 4 אוה הנבל תרהפדסִאו :ותא אטו ןהכה ּוהָאָדְו אָה
 ּדַפָהאל ּהָרָעְשּו רועְהְמ הֶאְרַמְדיִא קמָעְו ורָשְּב רוָעְּ
 ה הלה והָאְרְו :םיִמָי תעְבש עָננהתֶא ןקפה גסה זבל
 עגה השמאל לעב דמְע עגנה הגהו .עיִבְשַה םיכ
 3 ןהפה הֶאְרְו :תינש םיִמָי תעְבש ןקפה וריגסהו רעב
 הָׁשָפיאְלְו עגַה הֶהּכ הגַהְו תינש 'עיבשה םּב ותא
 :רַָטו ויָדְנִּכ סכַכְו אוה תחפסִמ ןהכה רָהְמו רׂשְב עגה
 ז -לֶא ִתאָרַה יִרֲחָא רֹועְּב תַּפְסִמַה השפת הֶשָּפםָאְ

- = ;: . - 

 ! יטכה האר ls אבה םראב הָיהָתיִּ תַעְרָצ עגנ
 תיחמו ובל רעש הָכְּפָה אילְו רָב .הֶנְבְלהתַאְׁש הנה
 וג ואָמטְוורָשְּב רעב אוה תֶנָשונ תעְרְצ :תֶאְשּב יה רֶשְּב
 12 תעְרְצַה חַרֶפִּת חירְפ"סִאְו :אּוה אמט יכ ּונרנְִ אֶל ןהבַה
 רועב הרד ה ה ה ההר

A 0] 4 A La 
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 -דַעְו ּוׁשאֹרַמ עגנה רֹועלָכ תֶא תערָצַה הָתְּסכְו רועָּב
 הָתְּפִכ הָהְו ןנפה הָאְרו :ןהכה יניע הארמדלכל ולנר 3

 ןבְל ךַפָה לכ עְְְהְ"תֶא רהט רשב"א תַערֲצַה
 הדֶאְרְו :אָמְטי וח רֶשְּב וב תוארה םיבו :אוה רוהט מ

 אוה אמט יחה רַָשְּבה ואמו יחה רֶשָּבַהתֶא ןהפה
 אבו ןכלל ּדפהנְו יחה רָשְּבַה בּושָי יכ א :אוה תערצ ו
 רהטו ןבלל עגנה ךפַהְנ הגהו ןהפה הארו :ןהפהדלא גז

nalישלש ם :אוה רוהט עָגָנהדתֶא  

 םֹוָכְמַּב הָיָהְו :אָפרְִו ןיקש ורעבהב הֶיְהייַּכ רֶׁׂשָבּוַ
 הָאְרְו תַמָדמדֶא הכל תרה א הָנְבל תֶאְש חשה |
 רועָהְרִמ לֵפְׁש הָאְרִמ הגו ןהפה הָאְרְו :ןַהֹּכַהלָא כ

 ןיחשכ אוה תערצ-ענג ןהפה ואמו ןבל פה ּהָרְש
 הָלָפשו ןבל רעש הביא הגהו הכה הָיִארִי | סאו :הֶחְרַּפ ג

 :םיִמָי תעבש ןהפה וריִגְסהְו הָהכ איָהְו רועְהְדִמ הָנְעֵא
 -םֵאְו :אוה עגנ ותא ןקפה אָמַטְו רוָעְּב השפת השָּפדִאְו ₪

 אוה ןיחשה תֶבָרְצ הָתְשפ אל תרהבַה דמעה ָהיִתְחִּת
 שאדתוכמ ורעב ָהיְהייכ רָשָב וא ס | :ןקפה ֹורָהַטְו ב 5
 :הָנְבְל וא תַמָדְמְֶ הנבל תֶרָהּב הָוְכִּפה תָיַחְמ הָתְיֲה |
 הארמו תרלככ ןבל רעש דפהְנ הנו ןלפה התא הָאְרְו הכ

 ןהפה ותא אמטו הָתַרַפ ָךוְכמַּב אוה תַעָרְצ רועָהְִֶמ קמע
 תֶרָבַבְויִא הנה ןהכה הֶנֲאְר | םאו :אוה תַעָרָצ עג 5

 וריגסהְו הקכ אוק רָעָהְדִמ הָנְניִא הָלָפְׁשו ןְבְל רעש
 דוכא יִעִבְשה םּּכ ןקכה והָאְרְו :םיִמָי תעְבַׁש ןהכַה יז

 :אוָה תַעָרְצ ענ) ותא ןהפה אַמטְו רָב הֶׂשְפִת ה
 הָהְכ אּוהְו רועָב הָתְׁשִפדאל תֶרְְּבַה דעת התחת 2
 פ :אוה הוכמה תֶבַרְצ"יכ ןדפה ורָהְטו אוה הָוְכִמַה תֶאְש 5
 הֶאְרְו :ןְכְנְב וא שארב עגנ וב הָיְהיִּכ הָׁשֲא וא שיאו 5

 ןהכה
 קמ ץמק +. 8.
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 רעש ובּו רועָהְִמ קמע והארמ הנו עֶגַהתֶא ןהפה
 וא שאָרַה תַעָרָצ איה קָתָנ ןַהֹכַה ותא אָמְטְו קָּד בֹהָצ
 ₪ ףיִא הגה קֶתָנה עגניתֶא ןהכה הָאריחיִק גאה ןקוה
 ןקּפה ריגְסהְו ב ןיִא רחש רעש רועהךמ קָמָע והָארמ
 ו םויּב ענגהדתֶא ןקפה הֶאְרְו :םיִמָי תֶעְבש קתנַה עגנקתֶא
 בֶהֶצ רעש וב הדאו קָתַוה הֶׂשְפדאְל הנהו עיבשה
 33 ֵתָנַה-תֶאְו חט ?ןתהו ּ:רעָהְדִמ קמע ןיא קפה הארו
 :תריגש םיִמָי תַעְבַש קְתנה-תֶא ןקפה ריסה הלני אל
 4 הָשָפיאְל הגה יעיבָשה טיב קתְנה-תֶא ןהפה הא
 ותא רֵהָמְו רוָעְהְדִמ קָמָע ונניא ּוהאְרִמּו רשְּב קָתָנַה
 הל רעְב קָתְנַה הָשְפי הֶשּפדפִאְו :רֶהְְו ויְדנְב םָּבכְו ןקכה
 8 רָב קָתְנה הָׂשְפ הגה] ןהכה ּוהָאָרו :וִתְרֶהַט יֵרֵחַא
 1 יפי :אוה אָמְמ בֶהְצַה רעל ןקפה רקְבְאְל
 אּוה רֹוָהְמ קְתנַה אַּפְרנ וָּביחַמִצ רחש רֶעַשְו קתָנַה דַמָע
 8 םרָׂשְּבירֹועְב הָיְהְידיִּכ הׁשֲאֲא שיאו ס :ןהכב ֹורֲהָמְו
 % םָרְׂשְּב"רְטְב הגהְו ןהפה הָאְר :תנְבְל תֹרַהָּב תֹרָהּב
 5 ם :אוה רוקט רעב חְרֶפ אוה קב תֶנְבְל תהַּכ תָרָהָ
 21 תֶאּפִמ םאְו :אּוה רוָהְט אה חרק ושאר טרי יִּ שיאו
 42 תחרקב היה +אּוה רוה אה הֵּכִג ושאר טְרָמְי וִנְּ
 יתְתְרְקִּב אוה תקרפ תַעָרְצ םֶּדְמַרֲא כ ל עגנ תַחּבנַב וא
 43 הנבל ענְגַה-תֶאְש הֵנַהְו ןדפה ותא הֶאְרְו :יִּתָחַּבנְב וא
 ;רֶשָּב רוע תעַרְצ הֶאְרַמָכ וָתְחַּבגְב וא וּתְחְרְקְּב תָמָּרְמַרֲא
 4 ושארְּב .ןתכה ונאמטי אמט אוה אָמְט אוה עורצהשיִא

 המ שארו םימְרפ יהי ויִדְְּב עה ּוֵּב-רְׁשֲא עּורָצהְו זע
 46 יִמיילְּכ :אָרְקְי אַמָט ו אַמָטְו הָמעַי םפָׂש-לֲעְו עּורָּפ היה
 הנחמל ץוחמ בֵׁשָי דָדְּב אוה אָמְט אָמְטְי וב ענה רֶׁשֲא

 4 רֶמצ דָגְְּב תַעָרְצ עג וב ָיהָייִכ ךֶנְבַהְו ם :ֹובׁשומ
os Tiel wo NRוא  
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 רַמָצְלְ םיתָשפל בֶרָעְב וא יִתָשְב וא :םיִתְשפ דָנְבְּב וא 8
 וא | קרקרי עגה הָיִהְו :רוע תֶכאָלְמִדלָכְּב וא רועְב וָא 9

 לבלב וא בֶרעְבִדוא יִתְשָבִדא רֹועְב וא דב םיִזמדַא
 "תֶא ןקפה הָאְרְו :ןהפההתֶא הֶאְרֶהְו אֹוָה תַעָרָצ גג רוע נ

KF 4% : 

 עגנְר"תֶא הֶאְרְו :םיִמָ תַעְבְש עננת ריגְסהְו ענה ₪
 מרְעְבוא יֵתְׁשַבִוא דָנְּכּב ננה השפהיכ יִּפיִבַשַה םיַ
 תֶרֲאְמַמ תעְרצ הָכאְלִמִל רעה הֵׂשְעַײרְׁשֲא לכל רּועְב וא

 -תֶא וא! יִתשַהְתֶא וא דָנֶּבַהְדתֶא ףרשו :אּוה אָמְמ ענה 5:
 -רֶשַא רֹועָה ילָּפילָּבִתא וא םיתשפב ֹוֵא רֶמָצַב בְרעַה

 םִאְו :ףרשת שאב אוה תָרֶאְמַמ תֵעַרֲציְכ עגנה וב הֶיָהָי 9
 יא יתשכ וא דָנֶבַּב עַד הָשְפִאְל הָגהְו ןהפה הָאְר

 -רֶׁשֲא תא וסְּכַכו ןצּכַה הצו :רועיִלְּכְילְכְּב וא בֶרָעְב 4
 !יִרָחַא ןהפַה הֶאְרְו :תינש םיִמָיְתַעְבְש ,וריגסהו עגנה וב 3
 דאל ענה יניעדתא ענגה ךפקהאל הגה ענה טַָּּכִה "

 וא יִּתְחְרְקְּב אוה תַתָחְּפ ופרשת ׁשֵאָּב אוה אָמְט הֶשּפ
 ספה יֵרֲחַא עגנה הָהּכ הוה ןהפה האר טאו :ֹותֲחַּבנְב 2
 לא יתשַהְדמ וא רועָהְדִמ וא דָנְבַהְִמ ותא ערק ותא 4
 ברעְבדוא יתְשְבְדא דָנְּבַב דול הָאְרְתְִאְ :ברעֶהדמ 1

 -רֶׁשֲא תא ינָפְרֶשת שָאְּב אוה תחרפ רועיִלְּכדלְכְב וא
 רועָה ליבא ברא יתשהדוא דָגָּבהְו ענה וֶּב 8

 וא שה וא םיִתשפה וא | רמצה ד תערצדעגנ תרות
 :ואמטְל וא ורהטל רועילָּכַלָּב וא ברה

 ₪ א

 28 חכ פ פ פ ג
 עֶרצִמַה תָרות הָיִהִת תאו :רֶמאְל השמ"לַא , גדי רבו א +

 ץוחמדלֶא ןהפה אָצְו :ןהפה"לֶא אָבּוה יתרהט םֶויּב 3
 :עורצהדןמ תעְרְצהדעננ אפר הגהְו ןהפַה הָאְר הנחמל

 תוצו
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 4 תרוְרהְמ תויח םיִרָּפְציַּתְש רֶקמִמַל חַקָלְו ןהפה הו
 ה דתרֶא טַחָשְו ןהכה הצו :בזָאו תעלה ינשּו זֶרָא ץעְו
 6 רָפצַהדתֶא :םַיַה םימדלע שרחיִלּכ"לֶא תַהָאָה רוצה
 -תֶאְו תעלותה ינְׁש-תֶאְו זרָאָה ץע-תֶאְו המא הָקָי הּיַחַה
 המחשה רַּפַצַה םֵדָּב הָיַחַה הפצה ןתַאְו םָתוא לֵבָמְו באה
 ז עבש תעַרְצַהְרִמ רהממה לע הּוהְו :םייחה םִימַה ל
 :הַרְׂשַה ינּפ"לע הִָחְה רּפַצַהיתֶא חלשו ורֲהְטְו םימָ
 5 םימב ץַחְר ורשְׁשלְּכיתֶא חגו וירנְּביתֶא רהטמה ָּבַכְו
 תַעְבְש לֲהָאל ץוחמ בשיו הנחְמַהלֶא אוב רָחאְו רַהָמְו
 9 ושארחתא ורָעש"לָּכדתֶא חגו יִעיִבְשה םיב הֶיהְו :םימ
 -תֶא סָּפְכְ הל ורעשדלְּכְ"תַאְ ויניִע תָבַּנ תאו ונקזתֶאְו
 י חש ילמשה םִיֵכּו :רֵהָטְו םיַמַּב וְרָשְּבתֶא ץחרְ ּויָדנְּ
 הָמיִמַּה הָתְנְׁש-תַּב תַחַא הֶשְבַכְו םמיִמָּת םיִׂשְבְכִִנְׁש
 .רָחֶא :לוְמׁשב הלולּב הָהנִמ תֶלָמ םינרֶשָע הָׁשלְׁש
 11 םֶתֹאְו רֵהמַמַה ׁשיִאָה תֶא רהְטִמַה ןקפה דיִמַעָהְו :ןָמָׁש
 3 ׁשֶבָּכַה-תֶא ןהפה חַכְלְו :דעומ לָהֶא חתפ הוהְי ינפל
 סבתא ףיגהְו ןמשה גל"תאו םשֶאל ותא ביִרקהְו דַחָאָה
 ג רֶׁשֲא םיקְמּב שָבּכַהתֶא טהְׁש :הָוהְי נפל הפו
 תאָמַחכ יִּכשְדְקַה םוקמְּ הלה" תאטההחתֶא טחשי
 14 םדמ ןהפה הקלו ןאוה םישדק שס ןנכל ג אוה םֶשֶאָה
 -לעו תנמיַה רהטמה ןוא דנתלַ ןהפה ןַתְָו םֶׁשֶאָה
 וט ןהפה חקלו :תיִנָמִיַה te ןְהְּב-לַעְו תיִנָמִַה ודָי ןָהָּב
 16 ןָהפה לֵב :תילאָמְׂשַה | ןקפה ףכדלע קצִיו ןַמָׁשַה גְלִמ
 תיִלאָמְשַה ופְּכְדלַע רֶׁשֲא ןֶמֶשָהְדִמ תיִנָמִיה ועָבְצֶאתֶא
 גז רֶתָיִמו :הָוהְ ונפל םיִמָעּ עָבְש ועְבְצְאְּב ןמָשהְדִמ הֶּזהְ
 רֵהטמַה א ךונתילַע ןהכה ןתו .ופָמיל רׁשֲא ןִמָשַה
 לע תמה ולנר רגילה תיִנָמיַה ודי ןָהב"לעְו תינמיה
 18 "לע ןתַי ןֵהֹכֲה ףפ"לע רֶׁשֲא ןמָשַּב רתּנַהְו :םָׁשֲאָה םּד

 שאר
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 ןהפה הֶׂשֲעְו :הֶוהְי ינפל ןהפה ויְלָע רַּפַכְו רהָטִמַה שאר 9
<T Tz: 

 טחשְי רַחַאְ ּוָתֶאָמְטִמ רָהטמַה"לַ רָפַכְו תאטְחַהתַא
 הָחבְזמַההחנמַה-תֶאְו ןהְלֹעֶה-תֶאְוהּכַה הֶלָעָהו תנא ל כ
 ודי ןיאו אוה ליאו | ם = ורַהְמְו ןֵהֹכַה וע רַפּכְו <
 ןורָשְַוויִלַע רפַכְל הָפּונְתְל םשָא דַחֶא שב הַכְלְו תֶגָשמ =

 םירת ישו :ןִמש גלו הָחנמל ןְמׁשְב לולב מא תלט

 דָחֶאָהְו תאָמַח דָחֶא הָיָה ידי יש רֶׁשֲא הָני יב יש וא
 ןֶהּפַהְדלֶא ותרהטל יניִמָשה םִיַּכ םֶתא איבַהְו :הלע

 ׂשֶבָּכיִתֶא ןֵהֹּכַה חל :הוהי ינפל רעומהלַהֶא חַתָפלֶא 4
 ינפל הָפֹנְּת ןהכה םָתֹא ףיהו ןמשה גל"תאו םשֶאָה

 םׁשֲאָה םּדִמ ןהפה חקלו | םָׁשֲאָה שָבּכְתֶא טחשְו :הוהְי הכ
 תיִנָמַיַה וי הבל תנְמְוַה רֵהטִּמַהוא דונת"לע ןֵת

 הכיל ןהפה קצי ןמשהְךמו :תיִניַה ולנר -- 6
 ןֶמְשהְדִמ תיִנְמיַה עְְצֶאְּב ןהפה הזה :תולאמשה ןהפה לז

 תנו :הוהְ ינפל םיִמְעְפ עַבְש תיִלאָמׂשַה ופכ-לַע רֶׁשֲא
 רֵהִמַה ןא ךנתהלע ופכילע רש | ןמשהדמ ןֵהֹכַה
 "לע תֶנְמיַה ולנר ןָהְב-לַעְ תיִנְמיַה ודי ןָהָב"לִעו תיִנְיַה

 ןהּפַה ףכילע רֶׁשֲא ןמשהךמ רמוגהְו :םֵׁשֲאָה ם םוקמ 9
 הֶׂשֲעְו :הָוהְי ינפל לע רפכל רֶהָטְמַה שארילע ןֵּתַי ל

 :ודי גישת רשאמ הניח נֶבְומ וא םירתהְךמ דָחֶאָה"תֶא
 הלע רָהָאָה-תָאְו תאַטַה דָחָאָה-תֶא ודָי גיִׂשתירְׁשַא תֶא 1
 תות תאז :הוהי ינפל רהטמה ל ןֵהֹּכַה רַפְכְ ןהָחְנמַה"לַע 5 2
 פ וִתְרַהְטְּב ודי גישָתאל רֶׁשֲא תערצ עננ וּבדרָשַא
 -לֶא ּואבַת כ :רמאל ןרֲהֲאלָאְ הֶׁשֹמ"לא הוהְי רבדו }
 תַעֹרְצ עגנ יתַתְנו הזחאל םָכל ןתנ נֲא רשא ןענ ץרא |
 ןהפל דיגהו תיבה וָלרְׁשֲא אָבּו :םֶכְתַוחֶא ץֶרא תיִבְּב הל
 תיבה ונפו ןמפה הָיְְו :תִיְּבּב יל הֶאְרִנ ענג רמאל 6

 רׁשֲא-לְכ אָמְטְי אלו ענְהְתֶא תואְרל |הפַה אבי םֶרָמְּ
 היככ
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 וז -תֶא הֶאְְו :תיָבַהיתֶא תואְרל ןקפה אָבְי ןכ ראו תב
 וא תקרקרו תרורעקש תיבה תָריקְּב עגה הגהְו ענה
 ₪ תיבה ןהפה אָ :ריקהְךמ לפׁש ןקיארמו תמדְמדא
 9 בש .:םיִמָי תעְבש תִיּבַהְדתֶא רנְסַהְו תיבה חתָּפילֶא
 :תִיָבַה תְריקְּב עגנה הָׂשפ הגה הֶאְרְו יעיבַשה םויכ ןהפה
 מ ּוכילשהְו עגנה ןהְּב רֶׁשֲא םֹנָבֲאָהדתֶא ּוצְלַחְו ןהפה הָוצ
 41 עצי תיָּכַה"תֶאְו:אָמָט םוקְמלֶא ריִעְל ץוחְמ"לֲא ןֶהְהֶא
 ץוחמ"לָא וצקה רֶׁשֲא רַפֲעָה-תֶא וכּפָשְו םיִבָס תִיֵבַמ
 ₪ ואיבהו תֹורַחֲא םֶנָבֲא ּוחָקָלְו :אָמְט םֹוכְמדלֲא ריעל

 4 -םָאְו ;תִָּבַה-תֶא חָמְו חי רחא רָפָעְו םִנָבֲאָה תַחְתדלֶא
 יִרְחְאְו םֶעְבֲאָה-תֶא ץקח רקא תיִכַּב חַרְפּו עגנה ביש
 44 הגהו הֶאְרְו ןקפה אָבּו :חוְטה יִרָחֶאְו תיבה"תֶא תוצקה
 :אּוה אָמְט תָיַבַּב אוק תָרָאְמִמ תַעְרָצ תִיכַּכ ענַה הָשּפ
 המ תיָבַה רַפע-לְּכ תֶאְו ויִצְעדתֶאו וָנְבֲא-תֶא תִיְּבַהתֶא ץֶתָת
 6 תִיַּבַה-לֶא אָּבַהְו :אָמט םוקָמדלֶא ריִעְל ץּוחמדלֶא איצוהו
 4ז זריּכּב בכשהְו :בֶרֶעה-דע אָמְמי ותא רֶגְסה יִמְילְּ
 4 אפ"םַאְו :ויִדְנְבִתֶא םֵּבַכָי תיבַּב לכה ויִדְנְּבתֶא סבי
 חמה יִרָחֶא תיּכּכ עגנה הָשְפִדאל הגהְו הָאְרְו ןהכה אב
 4 חָקָלְו :ענגה אָפְרִנ יכ תיפהתֶא ןהפה רֶהְטְו תיָּבַה-ִתֶא
 :בְזאְו תעלות ישּווראְץִעְו םיִרְּפצ יִתש תִיִבַהְיתֶא אטחְל
 ג :םכויח םימ"לַע שָרָחייִלְּכְ"לֶא תַחֶאָק רֶפַצַהתֶא טַהְׁשו
 1 תֶאְו תעלותה ינש ו תֶאְו בֹואָה-תֶאְו זרָאָקְְץעְרתֶא הָקְלְו
 םִיֵמַבּו הָמּוחְשַה רֶפַצַה םדְּב םֶהֹא לָבְטְו היחָה רפֲעַה
 2 תרְִּבַהתֶא אָמֲחְו :םיִמָעְפ עבַש תִיַּבַה-לֶא הֶזהְו םייחה
 זרָאָה ץעְבּו היַחַה רֶפצְבּו םייחה םִיֵמַבּו רֹופְצַה םַדְּב
 ₪ =לֶא היִחֶה רֶפַצַהְ"תֶא חלָשְו :תַעְלותה ישו בָואָב
 5 תאו :רַהָמְו תיבה"לע רפכו הָדְשַה נְפ-לֶא ריִעָל ץוחְמ
 הנ :תִיָּבלְו גבה תַעְרְצְלּו :קָתְנלְו תַעְרְצה גנ"לְכְל הָרותַה

 תאשלו
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 םּוְבּו אָמְטַה םיְּב תרוהְל :תֶרֶהָּבַלְו תחפסל] תאְשלְו 1
 5 :תעֶרְצַה תרוה תא] רהטה

 .Car. XV ומ ומ

 ינְב"לֶא י ּורָכַד :רָמאל ןְרָהַא-לָאְ העמדלָא הָוהְי רד א 2
 ובשבמ בז הוה יִּכ שיא שיא םהְלֶא םתְרֹמֲאְו לארשי

 ורָשְּב רָב ובוב ותְאְמַמ הָיהֶּת תא :אוה אָמָט ובו 3
 -ִלָּכ :אוה ותֶאְמְמ ובוזמ ורָעְּב םיִקְחָהֶא ובוזדתא 4

 -רֶׁשֲא יִלְּבַהילְכְו אמט בוה יע םָּכְׁשִי רֶׁשֲא םַכְׁשמַה
 וידנּכ םָבכְיֹובְּכְׁשִמְּב עני רֶׁשֲא ׁשיִאְו :אָמטי ויל בשי ה
 -רֶׁשֲא ילְּבַה-לִע בשיהו :ברעהְ"דע אממְו םימּפ ץחרו <

 :םֶרֲעָה-רע אמְשְו כ ץחְרווידְנִּב סבכי בן ולָע בשי
 "דע אמו םימפ ץחר ויֵדְנְּב בכי בה רֶשְבְּב עגה ז
 םימכ ץחרְ ויִרְגְּב ָּכַכְו רוָהְטַּב בזה קרייכו :בֶרָעָה 8
 בה ויָלָע בכרי שא בָכְרָמַה"לָכְו :ברעֶה"דע אמו 9

 ידַע אָמְש ויִפחַת הָיִהְי רֶׁשֲא לב עגוהלֶכְו :אָמְיי
 -דע אָמְמְוםִיּמִּב ץֶחְרְו ויָדְנְּב ּבַכְי םֶתוא אשיגהו בֶרְעְה

 םיָמַּכ ףמשדאל יידו בוק וב-ענ רֶׁשֲא לכו :בָרֲעָה וג
 ׁשֶרָה"יִלְכּו :בָרָעָה-רַע אָמֲמְו םימּפ ץֶחרו ויִדְְּב סּבְכְו ו?
 "יָכְ :םִימַּכ ףמשו ץעילְּכילכְו רֵבָׁשִי בָוה ּב"ענחרָׁשֲא 5

 םָּכַכְו ותרָהְטְל םיִמָי תעבש ול רַפְסְו ובוזמ םוַה רהט
 יִָמְשַה םִיַבּו :רֶקְטְו םייח םִימְּב ָרׂשְּב ץֶחְו ויָדָנְּב 4

 -לֶא הוהְי ינפל | אבו הנוי יב ינש וא םירת יִתְש ול"חק
 ןַהֹּכַה םֶתא הָׂשֲע :ןהכה-לַא סת דעמ לֶהֶא הַתפ ומ
 הוה ינפל ןֵהֹכַה וֵלָע רָב הלל דַחֶאְהְו תאָטַח דָחֶא 5
 ץחרו עֶרָתתבְכׁש ּונָמִמ אָצתיִּכ שיאו ם = במ 5
 "לָכְו דָנְבילֶכְו :בֶרעָה"דַע אָמְטְו ורָשְב"לָּכתֶא םָמַּב וז

 "רע אָמָמְו םִימַּב סֶבְכְו עֶרְזתבְבׁש ויְלָע ָהְְהיירְׁשֲא רוע
YF NFברעה  
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 ופ ָצֲחרְו עֶרחתבְכׁש ּהָתֹא שיִא םכְׁשי רֶׁשֲא הָׁשֲאו :בְרָעָה
 פ :בֶרָעָהְדדַע ּואָמַמְו םִימָב
 19 םיִמָי תַעְבש ּהָרָשְבְּב הבז הָיהְי ד הבז הנְהְתיִּכ הָׁשֲאְו
 כ רֵׁשֲא לכו :ברעהדדע אמטי ב עגנה-לכוו הָתדְנְב היהְת
 :אָמְטי ויִלַע םֵׁשתרְׁשֲא לָכְו אָמְטי הת ויָלְע בֵבְׁשִ
 21 "דע אמטו םִיַמַכ ץחרו ייָדְנְּב בכי ּהָבְּכְׁשמְּב צה"ל
 9 וידנכ םָבכִ ויל בשתְרֶשֶא ילָבלֶכּב עגנַהלְב :ברעה
 5 וא אוה בכשמה"לע םאו :בֶרעֶה-דע אָמְטְו יב ץֶחרו
 -דע אמט ובדועְנְנְּב וילָעְתְבְשי אוה"רשַא ילָּבַהְ"לִע
 24 ויִלָע ּהָתְדִנ יֵהְתּו התא שיא בָכְשי בכש םאְו :בֶרָעַה
 :אמטי וי בכשי"רָשַא ב טמַה"לֶכְ םיִמָי תַעְבַׁש אמט
 הכ ּהתדנ"תע אלב םיכר םיִמ ּהָמְּד בוז םּויַכ הָשֶאְו ס
 ּהָתְּדנ ימיִּכ ּהָתֶאְמְט בז ימי ּהָתְדְנ"לַע בוזְתדיִכ וא
 96 -לכ לע בֵכְׁשִּת-רְׁשֲא בָפשִמַהְלְּב :אוה האמט הָיְהִּת
 בָׁשַּת רֶׁשֲא יִלָכַהְלְכ ּףֶלדהְיהי ּהָתְדנ בָּכְשַמְּכ הבז ימי

 גז אָמְִי ָב ונהל :הָתְדִנ תֶאְמְִּכ היי אָמְמ ול
 8 הָרָרְמדִַאְו :בְרָה"רַל אמְסְו םימב ץחְו ויָדָנְב םָבַבְ
 פג םבויכו :רָהֵמַּת רֶחַאְו םיִמָי תֶעְבַש ּהָל הָרפָסְו הבוזמ
 = הָאיִבֲהְו הי נב ינש וא םירת יִתְש הלהבה ינימשה
 ל ןקפה הֶשַעְו :דעמ .לֵהֹא חַתָּפִלֲא ןהכהדלֶא םֶתוא
 . הפה ₪ היָלְע רָפכְו הל דָחֶאְהְדתֶאְו תאמה דַחֶאָה-תֶא
 : 2 לכַארְׂשונְּביתַא םתְרוהו .:ּהָתֶאְמְס בז הוה ינפל
 " רשָא ינָּכְשִמתֶא םֶאְמַמְּב םֶתֶאְמְמַּב ותמי אֵל םָתֶאְמִמִמ
 32 ערְודתבכש ונַמֹמ אֵצַּת רֶׁשֲאַו בו וה תֶרֹות תא :םכותְב
 ₪ הבקנלו רֶכְל ובוזתא בו ּהַתְְּב הודהְו :ּהָבְדהֶאְמְמְל
 :הָאמְמימִע בָכְשי רׁשֲא שיאו

 וברדיו
 ערלמ צ. 9.
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 .Car. XVI זמ

 9 טכ 5 פ פ
 םֶתְבְרְקִּב ןרהא גב יש תימ יֵרֲחָא השמ"לא הָוהְי רָב א
 האל לבד הָשמחלא הֶוהְי רמא'ו :ּותמיו הוהידינפל 2

 "לא תָכְרְפל תיֵּבִמ ׁשְדַּה"לֲא תעלְכְב אָבְילֲאו ְךָהֶא
 האר ןנָעָּב יִּכ תומי אלו ורָאָהילַע רֶׁשֲא תֶרֿפכַה יִָּפ

 ךֶּב רַפְּב שֶדָהַהילֶא .ןרחא אָבְי תאְּב :תֶרְפַּכַהְדלַע 3
 דיִסְנְכִמ שלו שדק דַבתְנְתִכ הָלְֹל ליאו תאַמַהְל רכב +

 ףנצי דב תָפנְצמְבּו רגחְנדּב טנְבֲאְבּ ורְׁשּבלַע הו דב
 תֶאִמּו :םשבְלו וְרָשְּבדתֶא םִימַּכ ץחרו םכ שדק"ידנּב ה

 לליאָו תאטחל םיזע יריעשדינש חקי לאְרשי יב תדע
 ל"רְׁשֲא תאטהה רפ"תא ןרֶדַא בירה :הָלעְל ךָהָא 5
 דיַמֲעָהְו םֶריִעָשה יִנׁש-תֶא חַקָלְו :ותיּב דעְבּו ודע רָּפַמְו ז
 ינש-לַע ןרחא ןתְְו :דעומ לָהֶא חַתַפ הָוהְ ינפל םָתא 8

 :לזאעל דָחֶא לרוגו הָוהיל רָחֶא לדוג תולרג םֶריֵעְׂשַה
 הוהיל לרוגה ויִלָע הָלָע רֶׁשֲא ריִפָשַהתֶא ןרַהא םיִרָכֲהְו 9
 לואזעל לרוגה ויִלָע הֶלָע רֶשָא ריִעְׁשַהְו :תאַמַה והשעו י
 ואל ותא חלל ויָלְע רפכל הי יגל יח"ד

 ֹולרְׁשֲא תאָּמַהַה רפזתָא ןרָהַא בירקהו :הרָּבְדִמַה וג
 :ול-רְׁשֲא תאַמַחַה רפ"תֶא טחש ותיִּב דעבו ודב רַב
 הוה ינְפְלמ חומה לעמ שַא-ילחנ הָתַחַמַ"אָלִמ חָכָלְו
 ::רָכְרפל תיּבִמ אבהו הד םיִמַס תרטק וָנְפָח אָלְמ

 תֶרׂטְקַה ןגע | הפכו החי ינפל שאָהְדלע תרֹמְּקַה"תֶא תו 1
 םכֵּדִמ הַקְלְו :תּומָי א אלו תודעהילע רֶׁשֲא תרפ"א 4

 תֶרפַּכַה נפל המדק תֶרּפְּכַה ינְּפ"לע ועְבצִאָב הוַהְו רָּפַה

 ריְִשדתֶא טחָשְו :ְטֶבְצאְּב םָוהְרִמ םיִמָעַיִעַבָׁש הי ו
 זרֶכָרְפל תיִכמ"לָא ֹומְּדיִתֶא איִבהְו םֶעָל רֶׁשֲא תאָמַחַה
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 -לַע ותא הֶזַהְו רַּפַה םֶדְל ּהָשָע רָשָאַּכ ומִדדתֶא הָשֶע
 6 יִנָּב תאַמְטִמ שָדְקַהלַע רּפְכְו :תֶרפכַה יגְפלְו תֶרּפַּכַה
 רֶעומ לָהֶאְל ל רשע כ םתאטח"לָכְל םהיִעשפמו לַארׂש
 וז לֶקָאְּב הנדל םָדֶא-לכְ :םֶתאְמְ ְךֹוִתְּב םֶּתִא ןכשה
 דעבו ודָעַב רַפַכְו ותאצְידִע שָרָכַּב רֶפַכְל ואבְּב דעֹומ
 8 רֶׁשֲא בְמַה-לֶא אֵצְְװ :לֵארְׂשי לֶהְקלְּכ ךַעבו ֹותיֵּב
 ריִעָשה םּדמו רֶפַה םּדמ חל לע רַּפְכְו הוהידינפל
 ופ םכּדהדמ .וילָע הוה :ביכס חּבְזִמַה תונְרקדלע תש
 :לארשי ינְּב תֶאָמְטִמ ושדקְו ורַהְטְו םיִמָעְּפ עבש יעְּבְצָאְּב
 כ ַחָּבְִמַהתֶאְו דעומ לָהֶאתַאְ שָדכַהתֶא רּפַכִמ הֶלְכְו
 גג דלַעְְִי יִתְשתֶא ןרַהָא ךמְסו :יָחָה ריִעָשַהדתֶא ביִרַקהְ
 לארשי ינב תנֹוע"לכ-תֶא ויִלָע הדותהו יִחַה ריעַשה שאר

 ׁשאָר"לַע .םְתֹא ןַת םָתאֹטַה"לְכְל םהיִעָשּפלָּבתַאְ
 2 ריִעְׂשַה אָשְנְו :הֶרָּבְדמַה יתע שיאריְּב חלש ריעְׂשַה
 רֵעְׂשַהזתֶא חלש]) הָרוְג ץֶרָא-לָא םֶתֹנֹע"לְּכתֶא ויָלְע
 23 יָדְנְּבדתָא טׁשְפּו דעומ לָהֶאְדלֶא ןרַהֲא אָבּו :רָבָדמַב
  ץַחָרְו :םש םָחיִגְהְו ׁשֶרָקַהילֶא וֵאבְּב שכל רֶׁשֲא דָבַה
 2 או וידנְב-תֶא שכלו ׁשֹוהָק םוקְמְּב םימב וְרָשְּבתֶא
 = :םַעָה דעבו ֹודעָּכ רפכו םָעָה תלעזתֶאְ ֹותְלֵעדתֶא הֶׂשֲעְו
 הל -זרֶא חלשמהו :הָחכְומַה ריִמְכְי תאטחה בלה תַאְ
 םיָמּב יִרָשְּבתֶא ץֶחרו ויְדְנְּב סב אשל י ריעָשַה
 גז | תֶאְו תאטחה רפ תאְו :הֶגָחְמַהְלֶא אובי ןכדירחָאְ
 איצוי ׁשֶדּקב רפכְל םִמְדתֶא אבוה רשֶא תאמה ריעש
 זכְרָשְּבתֶאְו םֶתרְעתֶא שאָב פרשו הָנחְמל ץוחמ"לֶא
 9 ורְׂשְּב-תֶא ץחרו ויִדְגַּב סבי םתא ףרשהו :םשְרפדתֶאְ
 29 קח םכְל הָתֲהְו :הֶנֲהַמַה-לֶא אובָי ןכדירחַאְו םִיָמַּ
 םֶכיִתְשפִנתֶא ינעת שרחל רושעב יִעיִבׁשַה שדחַּב םֶלוע
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 ירק זידי +. ₪.
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 :םכָכְכיִתְּב רגה ךגהְו חָרוָאָה ּוׂשֲעַת אֵל הָכאָלְמ"-לְכו
 םֶכיֵתאֹמֲח טפמ םֶכְתֶא רהְטל םֶכיִלָ רַּפַכִי הוה םיביַכ ל
 םםָתיִנְו םֶכְל אה ןתְּבש תַּבש :ּורָהְטַּת הי נפל 31
 חשמיזרשא ןָהּפַה רָּפְכְו :םלוע תקח םֶכיֵתְׂשְפניתֶא 9

 -ֶא שָבְלְו ובא תחָּת הל חת :אָלַמי רשֶאו ותא
 -תֶאְו שדה ׁשֵּדְקְמדתֶא רֶּפַכְו :ׁשְדָּקַה יִדְנִּב דָּבַה יֵדְנְּב 3

 סלל םינהכה לע רפי חָבְמהתֶ דעומ לָהֶא
 -לע רפכְל םלוע תחל םָכָל תאֹזהְתָהְו :רַפכ לָהקַה א

 הָוצ רשָאּכ שעיו הָנְׁשַּב תחא םַתאטַחְדלָּכִמ לארי יִנֶּב
 יענה פ :השמדתֶא הוה

 .Car. XVIL ןי ןי
 ויִנָּכילֶאְו ןרהא"לֶא רָּכד :רֶמאְל השמדלָא הָוהְי רדיו א 2

 -רֶׁשִצ רָבִּדַה הָז םהילַא תרמו לַארׂשִי יִנּבלָּכ לֶאְ
 טחשי רֶׁשֲא לארשי תיֵּבַמ שיא שיא ;רמאל הוה הָנַצ 3

 ץוחמ טָחָשָי רֶׁשֲא וא הָנֲהמַּכ זעדוא בָשְכדוא רוש
 ביִכְקַהְל ' איבה אל דעומ לֵהֲא .חַתָפלֶאְ :הנחמל 4

 אהב שיִאְל בֵׁשֲחַ םּד הֶוהְי ןּפשמ נפל הוהיל | ןְְרְק
 רֵׁשֲא עמל ומ םֵרָקִמ אוקה שיאָה תֶרְכנו ךָפַש םֶּד ה

 לע םיחב] םה רֶׁשֲא טהיַחְבְזתֶא לארי יִנָב ּואיִבָי
 -לֶא דעומ להא חַתָפלֶא החיל םָאיִבָהְ הָרָשַה ינפ

 ןהפה קרו :םָתֹוא הוהיל םימְלָש יַחְבְזיְבֲת ןקפה <
 בָלֲחַה רִימְקַהְו ךעומ להא חַתַּפ הוה חבְומלַעְ םִּדַהדתֶא

 םריעשל| םיחבזחתא דוע וחְבויאלו :הוהיל חי הירל 7
 זבהל תאֹז-הְיהְּת םלוע תקח םֶהיֵרֲחַא םינז םה רֶׁשֲא <
 ךמו לַארְׂשי תיכמ שיא שיא רמאה םהלַאו :םתרדל 3

 -לֶאְו :חבןדוא הָלֹע הֶלעיזרָשא םָכותְּב רנירׁשֲא ג 5
 תרְכִנְו הוהיל ותא תושעל ּונָאיבי אֶל דעומ לָהֶא חַתְּפ

 שיאה =
 קוב ץמקז.4. קוב ץמק +. 5. זי
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 י ךמו לֵאָרְׂשִי תיִּכִמ שיא שיאו :ויִמַעְמ אּוהַה שיִאָה
 ׁשֵפָנַּב יִּנָּפ יִתַתְַו םֶּדילְּכ לכאי רֶׁשֲא םֶכֹותְּב רֶגַה נה

 גג =יִכ :הָמַע בֶרקִמ הא יִתְרְכַהְו םֶלַהַתֶא תֶלְבאָה
 ַחָּבְוְמַהְלַע םֶכְל ויּתַתִנ יאו אוה םֶדַּב לָשְּבַה שֶפִנ
 וי ןכילע :רפכי שפנב אּוה םדהדיכ םכיתשפנ"לע רפל
 רגהו םּד לָכאָחְיאל םָּכִמ ג שָפְנלּכ לארשי ינבל יִתְרמְא
 ו לארשי ינבמ שיא שיאו :םד לכאיזאל םֶכְכותְּב רנַה
 רֶׁשֲא ףועדא היה דיִצ דּוצָ רֶׁשֲא םכותְּב רוה רנה

 רָשְּבלְּכ שפני :רָפָעָּב ּוהְַכְו ֹוטְּד"תֶא ךפשו לכ 4
 אל רָשְּבילָּכ םּד לאְרשי ינבל רמאו אוה ןשפנב ומּד

 :תֶרָכי ילְכָאלּכ אוה מד רָשְבלְּכ ׁשֶפנ יִּכ ולקאת
 וט סֶכַכְו גבו חָרוֲאָב הֶפְרְמּו הָלֵבְנ לכאת רֶׁשֲא שָפְנלָכ

 םָּבַכְי אֶל סאו :רֶהְטְו םֵרָעָה"ְדִע אַמָטְו מב חו ויָדנְּב 6
 פ נע אָשְנְו ץחרי אֵל וְרָשְב

 .CaP. RAVI חי

 2 א לֶאְרֶשי נְבילֶא ד :רמאל הׁשמ-לֲא הָוהְי רבו

 רֶׁשֲא ןענכ"ץרא השעמכו ושעת אל הבימה רֶׁשֲ
 :ּוכלת אל םֶהיִתְלִחְבּו ושָעְת אל הֶּמְש םֶכְתֶא איבמ יא
 נא םֵהָב "תבלל ורָמשת יִתֹכֲח"תֶאְו ושַעָת יִטְפְשִמתֶא
 רֶׁשֲא יֵטְפְׁשִמ-תֶאְו תחזה םתרמשו :םֶכיֵהְלֲא הוה
 ג שיא שיא ם :הוהי יִנא םֵהָּב יְֵו םֵדָאָה םָתֹא השעי
 :הָוהְ ינא הורע תולנל וברקת אל ושב רַאְׁש-לְכילא
 אל אוה מא הלנת אל מא תורעו בָא תַרָע ס
 הלנת אל ףיבָאתֶשֶא תיְרָל ס  ּהָהְורָ הַלִנְת
 וא דיִבָאתַב ּךְתוחַא תור ס :אוה דיִבֶא תוְרָע

 וע הָלנְת אל ץוח תדְלמ וא תב תדלמ את
 ייפ ןתורע הלנת אֶל ךתבדתב יא נפת תֶוְרֶע טס

 ךתורע 8₪

 ישו 5[ =

6.000 4 
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 = תַדָלמ בָא תֶׁשַאדתּכ תַָרָע א ₪  :הה חו ג
 תָע הם  :ּהָהְורֶע הָלנִת אל איק ְּךְתֹחֲא יִבָא גג
 תנע ס | אוק בֶא רֶאְש הלנת אל ֵבֲא-תֹוְחָא 9
 תורע ם :אוה ָּךְמא רֶאשיִכ הָלגְה אֵל דְּמַאדתוְהֶא 4

 :אוה ָךְהָרּד ברקת אָל ֹוּתְׁשֲא-לֶא הלנת אל דיָבָאהיִחֶא
 הָלְנִת אֶל אוה דב תׁשֲא הָלִִת אל ְךְָלַּכ רָע םוט
 תרְוְרָע הלנת אֵל ְּךחָאתְׁשִא תְורְע ם  :הָהְורָע ג
 "תא הלנת אָל ּהָתַבּו השא תורע ס אה יָחֶא וז

 הָרָאׁש הָתְוְרֶע תולנל חת אָל ּהָחּב-תַּב-תֶאְ הָנְביתַּב
 תולגל ררָצל חקת אָל ּהָתֹהֲא-לֶא הָשֶאְו :אוָה הַמְז הנה 8
 בַרְקְתאָל הָתֶאְמִט תדנְב הָׁשֲא-לֶאְו :יחְּבַהיֶלָע הָתְורַע ו
 ָךַתְבְכִש ןתתהאל ִתיִמַע תָׁשֲא-לֶאְו :הָתְורָע תּוְלנְל כ
 אָלְו ךלְמל ריִכָעְהְל ןתתדאל ךערזמו :ּהָב"הָאְמָמְל עַל 3
 בָכשִת אֶל רָכְחתֶאְו :הֶוהְיינָא ְהלֲא םש"תֶא לָלֵחְת ₪

 ָךּתְבָכְׁש ןתְתדאְלהֶמהְּבלְכְבּו :אוה הָבעֹות הָשַא יִבְּכָשִמ
 לבת הָעְבִרְל הָמַהְב נפל דמעת-אל הׁשֲאו הָבהֶאְמְטְל
 םּוגה ּוָאְמְטנ הָלֵא-לֶבְב יֵכ הָלֲא"לָכְּב יִאמַמת"לַא :אוָה

 נע רָקּפאְו ץֶרָאָה אָמְמִתו :םֶכיִנפִמ ַָכַׁשִמ יָנֲא-רָׁשֲא הב
 יֵתְּקְח-תֶא םָּתַא םֶתְרַמְשו :ָהיָבָשְיתֶא ץֶרָאָה אָקְּתָהיַלָע 5

 הָרְוְאָה הָלֶאַה תֶבעֹותַה למ ּושֲעת אלו יַמְפְׁשִמדתָאְ
 -יׁשְנֲא ושָע לֵאָה תַבֵעוִתַה-לָּכ-תֶא יב :םֶכְכֹוְתְב רנה גו יז
 ץֶרָאָה איקסִדאלו :ץֶרֶאָה אָמְמַּתו םקינפל רֶׁשֲא ץֶרֲאָה 2
 רֶׁשֲא יִגַה-תֶא הָאְק רֶׁשֲאכ התא םֶכָאְמְַּב םֶכְהָא "
 ּותְרְכִּנְו הֶלֶאָה תַבעוְתַה לְכמהַׂשֲעירֶׁשֲא-לָכ יִּב :םֶכינפל 9
 יִתְרַמְשְמדתֶא םָּתְרַמְׁשּו :םָמַע םֶרָּקִמ תֶׂשֹעָה תושְפְַה ל

 אָלְוםֶכינְפְל ושענ רשא תבעותה תוָכְחִמ תש יִתְלַבְל
 :םֶכיִהְלֶא הָוהְי נא םֶהְּב יִאְמַמת

 רבדיו
 הלאה ןיריבס ד. 27. | קיזב ףמק *. \+.

| 
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 .Car. XIX שי

 טי 0 ל פ פ פ
 פ א דִיִנָּב תרע-לְּכלָא רבַּד :רמאל השמ"לָא הָוהְי רָּבַד
 הָהְי נא שודק יִּכ ָהָּת םישדק םֶהְלֶא תְרַמְאְו לֵאָרְׁשִ
 : ּורָמְשִּת יבשת ואְיִת ִבָאְו וִמַא שיִא :םֶכיֵהְלֲא
 4 הָכָּסִמ יהלאו םֶל לאלא נפתדלא :םֶכיֵהְלֲא הוה ינֲא
 ה חַבְז ּוחְבְות יִקְו :םֶכיִהְלֶא הוה נַא םכָל ושעת אל
 8 לַכָאי םֶכֲחְבְז יב ּוהְְּבִַת םכנצרל הוהיל םיִמלש
 ז םבָאְו :ףְרשי שָאְּב ישילשה םי-דע רֶתֹנַהְו תרחממו
 8 ּוְלְכָאְו :הָצְרִי אל אוה לּגפ ישילשה םַּכ לַכָאְי ללאה
 אוהַה שפה הָתְרְכְו לח הוה ׁשֶדָקתֶאיִּכ אש נע
 פ תֶאּפ הלכת אָל םֶכְצְרַא ריִצְקתֶא םֶכְרְצְקְבּו :הימַעִמ
 י לְלעֶת אל ּךִמְרְכו :טקְלְת אל דריצק טקלו רצקל ףרש
 הוה ינא םֶמא בעת רגלו ינעל טקלת אל ל מר טְרַפּו
 וג שיא ּורכְׁשִתיאָלְו ּׁשֲחְכִתאָלו ובת אל םָכיהְלֲא
 וג םכשדתֶא תללחו רקשל ימשב ועבשתדאלו :ותימעּב
 ג דאְל לאלו ןערדתא קשעתיאל :הוהו ינא הלא
 +4 יפלו שלח לְלקְת"אָל :רֶקְּבידע ְךתִא ריִכְש תַלְעָּ ןיִלְה
 8 ושעתחאל :הוהְי נאדו הלא תארו לַשכִמ תת אל רע
 לד ינפ רדְהְת אָלְו לְדנפ אשתדאל טׁשמַּב לוע
 6 דמעה אל יִמַעְּב ליִכְר ךלתדאל :ְּדָתיִמֲע טפְׁשּת קדְצְּב
 וז ףכְבְלַּכ ףיחָאתַא אָנְׁשִתאְל :הוהי ינא ער םָדילַע
 8 דאל :אָמֲח ויִלָע אשתדדאלו ְךתימעדתֶא חיכות חכוה
 יִנַא ְּדֹומָכ ךעכל | ָתְבַהֶאְו מע ינְביתֶא הטְתאָלְו םקת
 גפ םביאלכ עיִבְרַתאְל + ךַתְמָהְּב ורמשת יִתְקְחתֶא :הָוהְי
 לע אל ןנטעש םִיִאְלַּכ דְגְבו םיִאלּכ עֶרְותאָל רש
 כ הָחַפש אוק עַרְותַבְכְש הָשאדתֶא בָּכָשידיִכ שיִאְו :ּיֵלע
 ךןפנ אָל השפח וא הָתְּדְפנ אל הפה שיִאל תֶּפְרַחְ

 הל פי
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 -תֶא איֵבֲהְו :הָׁשָפְח אְָליִּכ ּותְמּוי אל הֶיְהַּת תֶרָּקִב ּהָל גג
 רֶפַכְו :םֶשֶא ליא ךעמ לה חַתַפילֶא ההלי משא 2

 רֶׁשֲא ִּתאָטַה-לע הוה נפל םָשֶאָה ליאְּב ןטּכַה ויל
 פ שיש :אָטְח רשא ותאַטחִמ ול חַלְסִנְו אָמְח

 םםָּתְלַרעַו לָכֲאַמ ץע-לְּכ םֶתעטְו ץֶראָהְילֶא ואבתחיכו 3
 :לכֲאי אל םיִלְר םֶכְל הִיִהִי םיִנָש שֶלָׁש וירפדתַא וִתְלרַ

 :קדוהיל םילולה שדק וירפילָּכ הָיהְי תעיברה נשבו א
 ותָאובּת םֶכְל ףיפוהל ויְרְפדתֶא :לכאה תֶׁשֹיִמֲחַה הָנָׁשבּו הכ
 ׁשֲהְנִת אל .םדה"לע ּולְכאְת אל :םכיַהְלֲא הוה יִנֲא 6
 תֶא תיִחְׁשַת אֶל םֶכָשאְר תֶאָפ ופקת אָל :ננֹושת אלו עז
 תָכְתְכּו םכרשכב נתת אֶל שפל טרשו נק תֶאָּפ א
 ָךְתְּכתֶא לַלַחְתְדְלַא .:הָוהְי נא םֶכְּב ּנְתִת אָל עטה 9
 "תֶא :הָמז ץֶרֶאָה הֶאְלִמו ץראה .הֶנתְ"אְלו התונוהל ל
 נפת"-לַא :הֶוהי ינא ּואְריִת ישדקמו ורמשת יִתְתְבָש גג

 יִנַא םָהְב הֶאְמְמְל ושבת םיִנעְדיַה-לֲאְו תבאהדלֶא
 תארו ןק] ינפ ּתַרדָהְו םּוקִּת הָביש ינפמ ;םֶכיִהְלֶא הוה
 אֶל םכַצְראּכ ךג ךְתא ריו ם הוי יא יִהלֲאַמ 4
 םֶכְתַצ רגהורגה םֶכָל הָיִהִי םֶּכִמ חַרֶזֶאְּכ :ותא נוח 4

 הוהְי ינֵא םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב םֶתיִיָה םיִרֵנִיַכ ְומָּכ 2 תְבַהֶאְ
 .לקשמב הֶּדִמַּב טַפְׁשמַּב לוע וׂשֲעתאל :םֶכיֵהְלֲא הל
 רד ןיקו קדצ רפיא קְדָצינְבַא קדצ ינְואָמ :הָרושְמְבּו ₪

 ץראמ םֶכְתֶא יתאצוהדרָשַא ביה הוה נא םכל היה
 יֵטֲפׁשְמ-הלָכהתֶאְו יַתְפְחהלּכתֶא םָּתְרַמְׁשּו | :םִיָרְצִמ 7

 ישימח 5 :הָוהְי יִנֲא םתא םֶתיִשַעו

 05 .XX כ

 רמאת לֶאְרְשי יִנְּבְדְלֶאְו :רמאל השמדלֶא הוה רד אג
 רשא לֵאָרְׁשִיִב רגה | רגהְךמו לארשי ינפמ שיא שיא

 ןֶבָאָב יהָמנרי ץראה םע תֶמ תומךְלֶמל דעְרמ ןחי
 ינאו



197 LEVITICUS CAP. 20. כ 

 = וָמַע םֶרָקִמ ותא יִּתַרְכַהְו אוהַה ׁשיִאְב ֵנְפיתֶא ןֵּתָא ולאו
 -תֶא לַלַחְלּו ישְדְקְמתֶא אמט ןעמל למל ןַתְנ וערזמ יִכ
 4 םֶהיִניִעדתֶא ץראה םַע sek םלעה םִאְו :יׁשְדָק םש
 :ֹותֹא תימה יִּתְלְבְל ךְלְמל ִֹעְרומ וּתַתְּב אוהה שיאקמ
 ה יִתְרְכִהְו ּוּתְחפְשִמְבּו אוהה ׁשיִאָּב יִנָּפדתֶא יִנֲא יִּתַמׂשְו
 | םרפמ ךלמה ירא תוגל וירָהַא םיִנזהלָּכ ו תאו ותא
 6 םבינעדיה"לאו תבאהדלא הָנְפַת רשא שפהו :םָמע
 ותא יִּתַרְכַהְו אוהה ׁשֶפנּב יִנָפדתֶא יִתַתְנְו םהירחא תל
 ז הוה יִנֲא יִּכ םישדק םֶתְייִהְו םָּתְׁשִּדִכִתַהְו :ומַע בֶרְקִמ
 8 הוי יא םתא םתישעו יתֹקְחיתֶא םֶּתְרַמְשּו :םָכיֵהְלֲא
 מאת יָכָאדתָא לֶלְקְי רֶׁשֲא שיא ׁשיִאִּכ :םֶכְשקְמ
 י ףאְע רֶׁשֲא שיאו וב ויִמִד ללק ֹומאְו ויבָא תמי תמ
 תתמוידתומ והער תשאתַא ףאע רשא שיא תֶשֶאתֶא
 גג תֶוְרָע ויְבָא תשאדתֶא בפשי רשֶא שיאו :תֶפֶאְגהְו ףאנה
 גג רָׁשֲא שיאו וָּב םֶהיִמִד םֶינ ּותְמּוהתַמ הנ א
 םםֶהיִמְּד ושָע לָּבֶת םֶהיִנש ותמי תומ ותְלּכדתֶא בָּכְשי
 13 הָבַעִּת הַׁשֲא יבפשמ רֶכְזתֶא בָּפְשי רֶׁשֲא שיאו :םָּב
 14 כי רֶׁשֲא שיִאְו :םָּב םֶהיֵמְּד ּותָמוי תומ םֵהיֵנְׁש ּושָע
 דאו ותא ּופָרְׂשִי שאָּב אוה הָּמְז הָמֲא-תֶאְו הַׁשֲאדתֶא
 ומ תְבְכְש תי רֶׁשֲא שיאו םָכְכוִתְּב הָמז היָהָתאַלְו
 8 רָׁשֲא הֵׁשֲאְו :ּגְרָהַּה הָמֵהְּבַה-תֶאְו תֶמז תֹומ הָמֲהְבַּב
 הָׁשֲאָה"תֶא ּתנַרָהְי התא העבְרְל הָמֵהְּב-לְּכ-לֶא בַכָכִּת
 גז חָקיײרְׁשִא ׁשיִאְו םָּכ םָהיֵמְד ותמי תֹוִמ הָמְהְּבַה-תֶאְו
 איהו ָּתְוְרְע-תֶא הֶאְרְו ומאדתַבוא ובא ותהָאדתֶא
 םמע נב נעל ותַרְכְנְו אוה דָפַח ותוְרָעְדתֶא הָאְרַת
 18 הֵׁשֲא-תֶא בָּכְשְיִדרַשַא ׁשיִאָו :אָׂשי ונע הל ותחא תוְרָע
 דתֶא הָתְלְּ אוהְו הָרָעָה הָרְכמדתֶא ּהָתְוְרְעדתֶא :הלנו הוד

 19 תָחָא תור :םמַפ ברק םֶהיִנש ּותְרְכִנְו היִמְד רוקמ
 ךמא
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 טו הרעה ורֵאְׁש-תֶא יִכ הלנת אָל ּףיִבָא תוחאו מא
 ;רַלג ודד תור ותְדדדתא בָּכְשי רשא שיאו :ואשי כ
 תשֶאדתֶא חי רש שיאו ּותְמְי םירירע ואש םאְטָח ג
 םתְרַמְשי וה םיִריִרְע הג ויחֶא תורע אוה הד ויחֶא 3
 איִקָתדאְלו םתא םֶתישעו יִטָפְשַמלָבתְֶ | יתקחילָכ"תֶא 3 4
 :הָב תֶבָׁשְל הָמָׁש םכְתֶא איִבַמ ינא רֵׁשֲא ץֶרֶאַה םֶכַתֶא "
 יִכ םֶכיִנפמ חלשמ ינֲארָׁשֲא יוגה תָּקֲחְּב ּוכְלַת אָלְו מ
 ושרית םָּתַא םכל רֶמאָו ב ץקאו ישע .הָלֶאלָכְדִתֶא 4

 :רבז ץֶרֶא ּהָתֹא תׁשָרל טְכָל הָננהֲא יאו םֶתְמְדִאתֶא
 םֶכְתָא יִתְלַּדְבַהירֶׁשֲא םֶכיֵהְלֲא הָוהְי יִנָא שבדו בְלֲח
 הרָאמָמל ; הרהטה הַמָהְּבַהְרִיּב םעָלַּדְבַה :םיִמעָהְִמ
 םֶפיִתְשְפִנַתֶא ּוצְפַשְתִדאְלְו רהְטְל אַמָמַה ףֹועָהְדיִבּ
 יִּתְלַּדְבַה-רֶׁשַא הַא שמרת רשא לכְבּופועְבּוהמהְבַּב

 זוהי נא שודק יִּכ םישדק יל םֶתָיִַהְו :אַממְל םֶכְל 6
 -יִּכ הָשָאוא שיא :יל תוהל םיִמַעָקְִמ םֶכְתֶא לּדְבַאְ 27

 םכָתא מג ןְבֲאָב ותמי הָמ יעדי א בא םֶהָּב הָיָה
 | מב םֶהיִמּד

GGAL 

Car. XXI. NO 

 aאלפ פ פ אכ
 ןרהא נְּב םִנֲהֹּכַה-לָא רֵמָא הׁשמ-לָא הָוהְי רֶמאַו א
 יוראשלדםא יִכ ויָמַעְּב אָמְטיִדאְל שָפְנְל םָהְלַא תְרַמָאְו 2
 ותחֶאלְו ;ויחאלו ותְבלו נבל ויכלו מָאל ולא ברכה 3

 :אָמַט הל ׁשיִאְל הָתְיֲהיאְל רֶׁשֲא ויָלֲא הָבורקַה .ללותבה
 םשארְב הָחְרָק החרקידאל :ולחהל ויִמַעְּב לעב אָמְטְי אל
 :תֶטְרֶש וטרשי 'אל םרשבבו חל אל םְנָקְו תַאפו

 כ םֶהיִהְלֶא םש טל אלו םהיִהְלאל \ יָה םישדק 5
 :ׁשְדֹק יו םבירקמ םה םֶהיֵחְלֲא םֶהָל הוה יֵׁשֲאהָא

- 
 ק וחוקי ז, 5. איכ
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 ז אָל ּהָׁשיִאַמ הָׁשּורְג הָׁשֲאְו חלו אל הֶלָלֲחַו ה הָׁשֲא
 5 דיִהלֶאםָחְלתֶא יִּ ותָשדַקְ :ויהלאל אּוה שקדי וחקי
 :םכשדקמ הוהי נא שודק כ להו שדק ;בירקמו אה
 9 :רללחמ איה ליבָא-תַא תונל לחת יִּ וכ שיא תב
 י קצוידרָשָא ווחָאְמ לונה | הכת ס  וףְרְׂשִת שאב
 -זרֶא שכלל ודיחתֶא אלמו החשמה ןמש | ושארזלע
 וג ילעו :םֶרֶפִי אֶל ייִדְנְבו עְרפְי אָל ושאר"תֶא םיִדְְּבַה
 גל ןִמו :אָמְש אל מָאְּו ויְבָאְל אבי אל תמ תש
 ר יֿפ ויקלֶא ׁשֶּדְקִמ תא לחי אָלְו אָצַי אל ׁשֶּדְכמַה
 13 היִלותְבְב השא אוהו :הוהְ ינא ויִלָע ויהלֶא תחשמ ןמש
 44 חי אָל הֶּלֵא-תֶא ה הללהו ו הָׁשורְג המלא :חקי
 וט 9 ועְר ללחָידאלו :הָׁשֲא חקי ויָמעְמ הֶלּותְב"םֲא יִּכ
 8 קדשמהלֶא הָוהָי רד ם | זושדקמ הוה יִנָא יִּכ
 גז רֶׁשֲא םָתֹרְדְל לערזמ שיא רמאל ןְרֲהָא-לֶארַּכַּד זדמאל
 ג דלָכ יִכ ּויָהְלֶא םֶהָל ביִרְקַהְל בקי אל םּומ וב הָיָה
 םֶרָח וא חפפ וא רוע שיא ברכי אָל םּומ וּבדרָשָא שיא
 נפ רבָׁש וא .לָנְר רֶבַש וב היְהי"רְׁשִא שיא וא עּורָש וא
 כ תָפְלי וא בֶרָנ וא עב ללכת א קדדא ןפנהֶא :דָ
 גג ןרהא ערמ םומ וְבדִרֶשַא שיִאלּכ :ךָשֶא ַחוְרְמ וֶא
 םֵחָל תא וכ סמ הוה ישאתֶא בירקהל שני אל ןהפה
 ₪ םישְדְקה ישְדָקִמ ויהלֶא םחָ :בירקַחל שנ אל והלא
 23 =כֶאְו אבי אָל תֶכֶּפַהְילֶא ךא :לכאי םישדקהךמו
 כ ישדְקמתֶא ללחְי אֵל ָּב םמיִכ שני אל חמה
 2 ןנָב-לֶאְו ןְרֲהַא-לֶא השמ רבו :םָשדִקְמ הָוהְי נָא
 2 :לֶאָרְׂשִ ןנְבלְּיִלָא

  yאם 6

 ג א וינָבלֶאְו ןרָהָא-לֶא רד :רמאל הָׁשמדלֶא הָוהְי רד
 ורזניו

 קוב ץמק ז. 10. קיזב ץמק ז. 7. איכ
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 ישדק םשדתא יִלְלַחְי אָלְו לֶאְרְשיְְב ישדקמ ור
 םכיַתרהל םהְלַא רמָא :הוהי ינא יל םישדקמ םה רֶׁשֲא פ
 רׂשֶא  םישדקהילא םּכְעְרזלָכמ ברייר | אל

 אוו ןו זית עַרְזִמ שיא שיא :היה ינא נפל אודה 4
 עגהו רהט רשא דע לבא אל ג םיִׁשְדָּקִּב בו וא עורָצ
 :ערזקתבְכש ּנַמִמ אֵצַתיִרשַא שיא א שפט

 ןֶרֶאְב וא ןלדאמטי רשא ץֶרָשלֶכְב עג רשא שיאדוא ה
 הָאְמַטְו ובדעגִת רֶׁשֲא שָפְנ :וְתֶאָמְמ לכל ולדאמטי רשא 6

 ורָשְּב ץחְרדדמא יִּכ םיִׁשָדָּקַהְמ .טכאו אָלְו בֶרָעָהְ"דִע
 םיִׁשְדְַהְמ לכאי רַהַאְו רהְטו שֶמָׁשַה אָבּו :םִיָמַּב ז
 הָבחַאְמְטל לכאי אל הֶפְרּו הָלְבְנ :אוה .ומחל יִכ 8
 אטח ויל ואשידאלו יִתְרְמשמחתַא ורמשו הוי נא 9
 -אל רָזילָכְו :םשדקמ הוה נא והללחי יּכ וב ותו י
 ןהכו :שָדְק לכא;האל ריִבְׂשְו ןהכ בשות ׁשֶדָכ לָכאי ג

 כה ֹותיֵּב דיליו ֹוָב לכאי אּוה ופסכ ןינק שפנ הנקי
 תַמּורָתַּב אֹוָה ׁשיִאָל הָיָהֲהיְּ ןהפדתַבּו :ומחְלְב ולְכאְי 2
 השור הָגֶמְלַא היהַת יכ ןהכדתבו :לקאת אל םיִׁשְרָּקַה 5

 םֶהָלְמ הירוענּכ היבֲא תיֵב"לֲא הבׁשְו הֶל ןיא עֶר
 שדכ לכאידוכ שיאו :וב לכאידאל הלב לכאת ָהיֵבָא 4
 אלו ׁשְרֹקַה-תֶא ןהכל תנו ויִלָע ותיִׁשְמֲה ףסיו הָנְנשְּב וט

 :זרוהיל ומירי"רשא תֶא לֵאְרְשִי נב ישְדָקְתֶא לְלֲחי
 ינַא יִּכ םֶהיֵשְדְ"תֶא םֶלְכֶאְב הָמְׁשַא ןוע סְֹוא ואישה ג

 ישילש 5 :םשדקמ הוה

 ונב-לֶאְ ןרָהָא-לֶא רד : רמאל השמ"לָא הָוהְי רד
 תריִּבִמ שיא שיִא םֶהְלֶא ּתְרמָאְ לאְרֶשָי נבל 07

 -ילָכְל ונְבְרְכ ביִרְקי רֶׁשֲא לֵאְרְשיְב המ קרש
 םהירדנ

 ערלמ צ,18, |



201 LEVITICUS CAP. 22. 23. 12 בכ 

 :קרלעְל הָוהיִל .ּובירקידדרַשַא םֶתֹובְדנהלָבְלּו םֶהיִרְדִנ
 9 -רַשַא לכ :םיִזעָבו םיִבְׂשכב רלְּבַּב רֶכְז םיִמָת םכנְצְרל
 1 -יִכ שיאו :םכְל היה ןצרל אל וב ּוביִרְכַת אלו םומ וב
 רֶקְבּ הבְדנל וא רֶדנ7אלפל הוהיל טימלש"חבו םיִרָקִ
 22 תֶרָנע : וָבדְיַהְ יל םומ"לּכ ןוצרל היי םיִמָת ןאָצְב וא
 -אל תֶפְלָי וא כר וא הלא ץּורָחְוא רּובָש וא
 ַחָבְמַהְלַע המ ץֶּתַתְל הֵׁשֲאְו הויל הָּלֲא ּוביִרְקַת
 23 רֶדנְּו ותא הָשעת הָבְדנ טולקו עורש השו רושו : ההיל
 24 הוהילובירקת אל תּורְכְו קּותְנ ו תּותְכְו ועמו :הָצְרי אל
 הכ םֶחָלְתֶא ובירקת אל רכב דימו :ּשעְת אל םֶכְצְרֶאְבּו
 וצר אל םָּכ םומ םֶהְּכ םָתְחׁשִמ יִּכ הלֲא-לְכִ םֶכיֵהְלֲא
 2 בשכ-וא רוש :רמאל הׁשמלֲא הוי רֵּבַדַו ם :םכל
 םמו יִמָא תחת םימ תְֶבׁש הֶָהו דל יִכ זערא
 28 דוא רָשְו :הוהיִל הָשא ןֵבְרקְל הָצְרָי הָאְלָהו יִניִמשַה
 2 חָבְִתִיִכְו :דָחֶא םְּכ וטחֶשת אל ּוְּבתֶאְו ותא הש
 ל *לַכֲאָי אהה םיַב :ּוחְבְזִת םֶכְנַצְרַל הוהיל הדותדחבז
 31 יֵתֹוֲצַמ םֶּתְרַמְשּו :הֶוהְי יִנֶא רקְפדדע ּנַממ וריתותדאל
 32 יִשְדָכ םשדתֶא ולְלְחִת אלו :הוה יִנֶא םתא םֶתיִשַעַ
 : םכשדקמ הוי נא לארשי ב ְךוָתְּב יִתְׁשּדְקִ
 ₪ םםיהלאל םַכָל תוהל םירְצמ ץרַאמ םֶכְתֶא איצה
 יעיבר = :הָוהְי נָא

Car. XXIUL. 22הב  

 2 א לֵאָרְׂשִי נְבילָא רֿבד :רמאל הָׁשמ-לֶא הָוהְי רכד
 יארקמ םָתֹא יִאְרְקִּת-רׁשֲא הוה יִדַעמ םָללֵא תְרמָאו
 3 םויַבּו הֶכאָלְמ השעה ימי תשש :יִדַעְמ סה הָלֶא שָדְל
 ושעת אֶל הכאְלְמלָּכ ׁשֶדֹק-אָרְקִמ ןותְבש תש יעיִבשק
 פ ו :םכיתבשמ לָכְב הֹוהיִל אוה תָּבִש
 4 זכָתא יִאְרְקּתירְׁשִא שָרְל יאְרְקִמ הֶוהָי יִדָעמ הָלֲא

 סרעומב
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 ןיִּב שָרְתל רַשֶע הָעְּבְראְּב ןושארֶה שדחּב :םֶדָעְמְּב ה
 קדוה שדחל ז םוי רֶשע השמת : הוהיל חספ םִיָבְרעָה 8
 םםיַכ : :ולכאת תוצמ םימי תעְבש הוהיל תֹוצַּמַה גה 7

 אל הרבע תֶכאָלְמ"לכ םֶבְל הָיָה שְָקְדאְרְקמ ןושארָה
 םיִּכ םיִמָי תעבש הוהיל השא םתבְרקהו : ושעת 8

 וְעֵת אָל הָדֹבִע תֶכאָלְמילָּ שרק"ארְקמ יִעיִבְׁשַה
 לאש נכלא רבד :רמאל .השמדלֶא החי רמה +

 סל ןתנ נא רשא ץֶראָה"לֶא ואָבְתְדיכ םֶהְלֶא תרמאו

 םֶָבְריִצְק תישאר רָמעהתֶא םָתאֵבֲהְו הָריִצְקדתֶא םֶּתְרַצְקּ
 םכנצרל הוה .ינפל רמְעֲההתֶא ףיִנַהו :ןְהֹּכַה-לֶא וג
 םֶכְפְגָה םיְב םתישעו :ןהפה ונפיני תָבַשַה תרָחָמִמ 2
 ותחנמו :הוהיל הלעל ֹותְנְׁשְדִּכ םיִמָּת שֶבּכ רֶמָעָה"ִתֶא 8

 ַחיִר הָוהיל השא ןמׁשב הָלּולְב תלפ םיִנֶשָע ינש
 אל למרבו ילכו םֶהָלְו :ןיקה תֶעיִבְר ןַ הכסְו ַהֵהיִנ 4

 ןַכְרְקהתֶא םכָאיבה רע הָוה םיַה םֶצָעְדדדַע ּולְכאְת
 ם  :םםכיתבשמ לכָּב םֶכיִתְרִדְל םלוע תקח םֶכיִהְלא

 רֶמֹע-תֶא םֶכָאיִבְה םוימ תָבְׁשַה תַרֲחַממ םֶכְל םָתְרַפְסו וש
 תרָרָחמִמ דע : הָנייִרָּת תמיִמִּת תותבש עבש הָפּונְתַה 5

 קרָחְנמ םֶתְבַרְקַהְו םי םישמח ורפְסִת תעיבשה תֶּבשַה
 -רֿפנִּת םָחָל ו ּואיִבְּת םכיתבשוממ :הוהיל הֶׁשָרֲח וז

 םיִרּוכְּב הָיִפָאַת ץמָח הֶַיְהת לכ םיִנרָשָ יש םִַתְש
 םכְמיִמְת םיִשְבִּכ תעבש םֶחָלַה-לע םָּתְבַרְקִהְו : הָוהיִל 8

 קדלע הי םינש םליאו דָהֶא רֶקְּבְדִּב רפו הֶגָש נב
 : קדוהיל חחינההחיר השא םֶהיִכְסִנְו םָתָחְנֹמּו הֶָוהיְל

 יִנֶּב םיִשְבְכ יש תאטֲחְל דָחֶא םזע--ריעְׂש םֶתיִשָעַו 9
 םֵחְל לע םתֹא ו ןֵהֹכַה ףינהו : םיִמְלש הבל הָנָׁש כ

 יהי שדק םיִשָבְּכ ןגש-לע הָוהְי ינפל הָפּונִת םיִרכִבַ
Wii Welהוהיל  
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 גג ׁשֶדֹלאָרְקִמ הוה םִיַה ו םֶצָעְּב םָתאָרְכּו :ןהפל הוהיל
 בלש תקח ּושַעְת אל הָדבע תכאלמ=לכ םכְל היה:
 22 םֶכְצְרַאריִצק-תֶאםְכְרצקְבּונ םכיִתְרדְל םֶכיִתְבְׁשומ"לֶכְּ
 טקלת אֵל ףריצק טְקֶלְוְךְרצְקְּב ךְרָש תַאּפ הלכְת"אל
 שמח פ  :םֶכיֵהְלֲא הָוהְי ינא םתא בועת רגלו נעל
 5 לֶאְרְשי ינְּבילֲא רכד :רמאל הָׁשמ"לֶא הוי רד
 ןותְּבַש םֶכְל היי שֶדחל דָחֶאְּב יעיבשה שְדִחְּב רמאל
 הכ ושעה אֶל הָדֹבֲע תֶכאָלִמלָּכ :שֶדְכיאָרְקִמ הָעורְתְורְכְ
 26 ;רשמדלֶא הוי רפדו ס :הָנהֵל הָשֶא םָּתְבַרְקִהו
 גז םביִרפּכה םִי הוה יִיִבְשַה שחל רשָעַּפ ךַא :רָמאל
 זםֶכיִתשפנ--תֶא םֶתיִנעְו םֶכְל הָיָה ׁשְדֹכאָרְכִמ אה
 5 םֶעעְּב ושעת אֶל הָכאָלְמ-לְכְו : הוהיל השא םּתְבְרְההְ
 הוהי ינפל םַפיִלָע רפכל אוה םירפכ םי יִּכ הוה םיַה
 99 םבויה םֶצָעְב הָנַעְתִאְל רֶׁשֲא שָפְוהלְכ יכ :םֶכיֵהלֲא
 ל ככ השעת רשֶא ׁשֵפנַההלְכְו : ָהיִמעמ הָתְרְכנְו הזה
 אוהַה שָפָנהדתֶא יִּתְדבַאְהְו הוה םויה םַצָעַּב הָכאָלְמ
 גג םבלוע .תּקְח ישע אל הָכאָלְמהלְּכ :ּהָמַע בֶרמ
 9 םכל אוה ןָֹתָבַש תֶּבַש + : םֶכיִתְבְשמ ללב םֶכיִתְרדְל
 "דע בֶרָעִמ בֶרָעַּב שךחל הָעְׁשתְּב םֶכיִתְשפְנתֶא םֶתיִנעְו
 יש  פ : םֶכְּתַּבַש יִתְּבָשּת בֶרָע
 5 ילאְרְשי ינְּב-לָא רב :רמאל השמ"לֶא הָוהְי רד
 תוָּכְפַה גה הוה יִעיִבָשַה שֶרֶחְל םי רָשָע הָשִמְחַּכ רמאל
 הל "כ ׁשֶדָק"אָרְקִמ ןושארָה סב :הוהיל םיִמָי תעבש
 % הָׁשֲא ובירקמ םיִמָי תָעְבַׁש :ּושַעְת אָ הָדֹבַע תָכאָלִמ
 םָּתְבַרְקַהְ םָכָל הָיָה שךקדאָרְקמ ינימשה םוב הוהיל
 :ּושָעְת אל הָדֹבֲע תכאלמילכ אוה תֶרְצִע הוהיל העא
 א ביִרְכַהְל שֶדְק יִאְרְקמםַתא וִאְרקת"רָשָא הָוהְי ידע הָלֶא
 ו :מוב םויחרַבְּד םיִכָסְנּו חב] הָחְנִמּו הלע הוהיל הָׁשֲא

 רבלמ
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 םֶכיֵרְרנ-לְכדָבְלְמּוטָכיִתְנְתמהבלמו הוה תֶתְּבַש דַבָלִמ 8
 השַמָחַּב ךא : הוהיל נתת רׁשֲא םֶכיִתְבְְלְכ ָבְלַמּ 39

 ץֵרָאָה תֶאּובָּת-תֶא םֶכָפְסֶאְּב יֵעיֵבְׁשַה ׁשֶדֹחַל םוי רֶשָע
 ןותְבש ןושארה םִּּב םיִמָי תַעְבַש הָוהְיינְחְתֶא ות

 ןושארה םַכ םֶכְל םתְחְקְלו :ןותְבַש ינימשה םיַבו מ
 ילחנ"יברעו תבעדץע הנו םיִרָמַּת תַּפַּכ רָדָה ץע ירּפ

 לתא םֶתְגחְו :םיִמָי תעבש םָכיֵהְלֲא הוהְי ינפל םֶּתְחַמְשו 4
 םםכיֵתְרדְל םלוע תֵקְח הנָשְּב םיִמָי תַעְבָש הֹוהיל גה

 םיִמָי תַעְבש ּובְׁשִּת תֶכּסַב :ותא ּוגְהָּת יעיִבְׁשַה ׁשֶדָחַּב 2
 טֶכיִתְרד ולרי ןעמל : ;תָכְסַב ושי לארי חָרזָאָהְָּכ 9

 םםֶתֹוא יִאיצוהְּב לאש תא יִתְבשוה תוּכְסב יִכ

 יעבש ם וש נְבלָא הוה ידע
 .Car. xXxIV דכ ב

 חלו לֵאְרְשִי ינְּבדתֶא וצ :רמאל השמ"לָא הָוהְי רָּבַדו א ג
 :דימ רנ תקל רוָאְמל תיִתָּכ ךז תי ןמש לא

 ןֿרֲהֲא ותא רעו דעומ לָהֶאְב תרה תכיל ץוחמ 3
 :םַכיִתְרִדְל םלוע תקח דימּת הוה ינפל רֶקְּבִ"דִע ברעמ

 פ :ריִמָת הוהְי נפל תורגהדתא ךרעי הךהטה הָרְמַה לע 4
 ֹנָש תולַח הָרְׂשַע םיתש הָהֹא תיִפָאְו תלט ָתַחקְלְו ה
 םביתש םֶתוא ּתְמשְו :תָחֶאָה הָּלַחַה הָיָה םינרשע 6

 : הוה ינפל רהְטַה ןְחְלְׁשַה-לע תכרעמה שש תוכְרעִמ
 :רְרָכואל םַחֹלל הָתְֲהו הכו הנבל תכרעמהדלע תתנו 7
 ינפל ונכרעי תֶבשַה םיב תָּבְשַה םויב : הוהיל השא +

 ןרהאל הָתיִהו : סל תירב לארשידונב תֶאמ דיִמְת הָוהְי
 ול אה םישדְק שדק יכ ׁשֶדָכ םוָקָמּב י וְלְכָאּו ונְבלו

 תיאר הֶׁשֲאְדְּב 07 ם 1 :םלּוע-קה הוה ישאמ י
 הדְגַהַמַּב וצניו לארשי נְב ָךְתְּב יִרָצַמ שיִאְדּב אּוהו

 ןב
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 וג ;רֶׁשִאָה-דְּכ בלו :ילֲארְׂשִיַה שיִאְו תילארשיה ןב
 םשו השמדלָא ותא ואיבו ללקינ םשהדתַא תיִלאְרְשיַה
 9 רֵמְׁשִמַּב ּוהָחינו : :ןדיהטמל ירבּדתּב תימלש מא
 פ :הוהי יפ-לע םֶהָל שרפל
 ןָג "לֶא לֵלקְמַהיתֶא אצוה :רמאל השמ"לָא הוה רבדינ
 7 שארילע םֶהיִדְידתֶא םיִעָמְשָהלְכ ּוכְמָסְו הנחל ץוחמ
 וט רמאל רּבְדִת לארי יִנָבדלֶא : הָדְטַה"לָּ ותא מנ
 6 הָוהְייבְש בק :ִאְטַה שנו ויהלֶא ללָקייּכ שיא שיא
 ובָקְנִב הָרְָאָכ רג הָדְעַהלָּ ו ובדומנְרי םונְר תָמּוי תומ
 1 הכו :תֶמּוי תומ םֶדָא שפעל הכי יּכ ׁשיִאְו : תמו םש
 ו9 ןָּתייִּכ שיאו :שָּפְנ תַחּת שפנ הנמל הָמהְבהׁשַפ
 כ תַהָּת רָבָׁש זול הֶשַעי ןָּכ הָשָע רֶׁשֲאַּכ ותיִמַעַּב םומ
 םֶרָאָּב םומ ןתי רֶׁשֲאַּכ ןש תַחַּת ןש ןיע תחת יע רֶבָׁש
 : תמו םָרָא הָּכמּו הָעְנְלשי המהב הפמו :וב ןתֲע ןכ

 פ ינֲא יפ ָהיִהי חָרֵאְּכ ךנכ םקְל היהָי ֶהֶא טּפשמ
 23 ואיצויו לֵאְרְׂשִי נְּב-לֲא הָשמ רבו :םֶכיִהְלֶא הוהי
 -יִנְבּו ןֵבֲא ותא מנו הנמל ץוחמ"לֶא ללְקְמַהתֶא
 : השמחתַא הֶוהְי הוצ רָשֶאַּכ ושע לאְרשי

Car. XXV. mo 

 הכ 3 לשבט
 2 א ןָנָב-לֲא רַּבַּד :רמאל יניס רֶהְּב השמדלָא הָוהְי רדר
 נָא רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לַא ואבַת יכ םֶהלֲא ָתְרכֲאְו לארשי
 3 עָרְִת םיִנָש שש :הָוהיל תָּבׁש ץֶרֶפַה הָתְבׁשְו םֵכָל ןַת
 :ּהָתְאיִבְּתִתֶא תפַסָאְךָמְרּכ רמז םִנָש שור
 + הוחל תָבש ץֶרֶאְל היה ןותְּבש תּכש תעיִבְשַה הנשבי
 ה ףריצק חיפס תֶא :רֶמָוִת אל ְּךְמְרכְו עלות אל רש
 הָיָה ןותְפש תנש רצבת אל דזריזנ יִבְעְדתֶאְו רוצקת אל
 - ה

 ריטפמ

 קיזכ מק + 4. היכ קימ ףמק ז. 16. | לוגסב יבה +. 10. דיכ



 ה 045 96. הכ ונוס רהב ארקיו 206

 ךִדְבעְלו ףל הָלְכֶאְל םָקָל ץֶרָאָה תַּבָש הָתְהְו :ץֶרֶאְל <
 ְּתְמַהְבלְו :ְמִע םירגה ךכָשּותְלּו ְריִכְשלְו ךִתְמַאְלְו ד

 ס | :לֶכָאְל ּהָתֶאּבת-לְכ הָיְהְת ְּךְצְראְּב רֶׁשֲא החלו
 םיִמָעְפ עבש םִנָׁש עבש םיִנָש תֶתְבַש עֶבָׁש ְךְל ָּתְרַפְסְו 5
 :הָנֶש םיִעְּבְרַאְו עשת םיגָשה תֶתְּבַש עבְש יִמָי ףל ה
 שחל רֹוָשְעב יִעְבָשַה ׁשֶדֹחּב הָעּורֶת רפוש ָּתְרַבַעְהְו
 םֶמְשדקְו : םֶקְצְרַאלֶכְּב רֶפוש ּוריִבֲעַּת םיִרְפַּכַה םֹוָּב

 "לֶכְל ץֶרָאְּב רורִד םֶתאְרְקו הָגָש םישמחה תנְש תֶא
 ותְוחָא-לֶא שיא םֶתְבַׁשְו םֶכְָל הָיַהְת אוה לבי יבש

 םישמָחה תנש אוה לבו :ובָשִּת וּתְחַּפְׁשִמ-לָא שיאו יו
 הָריִחיִפסתֶא ּורָצקת אָלְו ועדות אֵל םֶכְל הת הגש

 םֶכְל הָיִהְִת שדְק אוה לכי יּכ :ָיִרְזְנתֶא רְצְבִת אָלְו ג
 תאוה לבויה תנׁשב :הָתְאובְתִִתֶא ולכאְת הָרָשַהְִמ ו
 ףַתימְעְל רָכְמִמ ורְכְמתיִכְו : ָתְְהַא-לָא שיא ּובָשֶּת %
 רַּפְקַמְּב : ויְהָאזתֶא שיא נותזלַא ףַתימע ךימ הָנָק וא וט

 -ינש רפְסַמְּב ףתימע תַאמ הנְקת לֵבֹוַה רחא םנָש
 יפלו ותָנְקִמ הָּבְרִת םיאשה בר ! יִפְל :ךֶלרֶּכְמְו תֶאּובְת ו

 אּוה תאוכּת רפסִמ יִּכ יִתָנקְמ טיִעְמַּת םיִנָשַה טָעִמ
 יִּכ דיָהְלֶאְמ ָתאֵרְיְו ותיִמָעְדתֶא שיא ונות אָלְו :ךל רכמ וז
 יְִּפַשַמִתַאְו יִתְקְחתֶא םֶתישָעְו :םֶכיֵהְלֲא הָוהְי ינֲא ו
 הָנֲַנְו : חַטָבָל ץֶרָאָה"לע םֶתְבשיִו םתא םָתיִׂשֵַּודְמְׁשַת <
 :ָהיֵלֲע חטבל םֶתְבשִיו עַבְׂשְל םתלכַאו הָיְרפ ץֶרֶאָה "
 עֶר אל ןה תָעיִבְׁשַה הָנָשִּב לכאנההמ ּורְמאָת יָכְוכ

 :םֶנָׁשַה שלשל הָאּובְּתַהיִתֶא תֶשָעְו תיששה השב
 ןש: הָאּובְּתַהְומ םָתְלַכֲאְו תנימשה הָנָׁשַה תא םֶתְטְרְ
 :ןשי ּולכאָת ּהָתָאּובְּת אובדדע תַעיִשְמַה הָנָשַה ו דע

 ץראהו
 קיזכ ץמק * 20. קמצמק .ו).
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 9 םיִרנִיְּכ ץֶרֶאָה ילחיִּכ תתמְצל רכָמַת אל ץֶרֶאַהְ
 או תת הָלֶאְ םֶכְתַזחַא ץֶרָא לכו :יִדמִע התא םיִבְׁשֹוְ
 ? לא אָבו ותוחַאמ רכָמויחָא דומב :ץֶרֶאְל
 2 -הָיֲהְי אֶל יִּכ ׁשיִאְו :ויחֶא רכממ תַא לאו 9 בַרָכַה
 גז =זרֶא בשחו :ותְלִאג יֵדְּכ אצמו ודי הָנִשהְו לאג דל
 ולחרכמ רשא ׁשיאל ףֵדֹעֶה=תֶא בישהְו ורָכִמִמ נְׁש
 28 היו ול בישָה יד ודו הֶאְצְמִדאל םִאְו + : ותְוחַאַ בָׁשְו
 בש לביפ אצה לבויה תש דע ותא הנלה דב ורְכמִמ
 המוח ריע בשומדתיב רכמייכ שיאו ם : : ותַחֶאל
 :ּותְלֲא יְהִּת םיִמָ וָרְכִמִמ תִנָש םתידע ּותָלֲאָג ז התה
 ל תומה םֶקֹו המימה הָנש ול תאלמ-דע לַאנחאל םֶא
 = ויָתֹרְדְל ותא הקל תַתיִמְצל המה אל"רְׁשַא ריעְב-רְׁשַא
 גג קדמה םקלךיא רשא םירצחה יִתְבּו :לביב אָצָי אל
 *לביבו ול"הְיהְת הֶלאג בֵׁשֲחי ץֶראָה הדש-לע ביִבָס
 9 הת םלש תֶלֶאְג םָתְוהֲא יֵרָע יִתְב םיולה יִרְְו :אצנ
 ₪ רעו תִיַברַכממ אֵּע םיילהדמ לאנו רֶׁשֲאַו :םולל
 דותְב םְָוהֲא אוָד םולֵה יֵרֲע יִּתְב יִּכ לבי ּותְוהֲא
 34 תֶנְחַאהיִּכ רֶכְמ אל םֶהיִרָע שָרְנִמ הדו : :לָארְׂשִ נב
 הל ךמע וי הממו יא ךומיכו ס :םֵהָל אוה םלוע
 36 ךֶׁשנ ֹוּתֲאָמ חקת"לא :ךמע יִחְו בשותו רג וכ תקזחחו
 גז פְסַכְדתֶא :דמע ףיחא יהו דיהלאמ תארו תיבת
 % הוה יא :ףלְכֶא ןתתדאל תיבְדֹמַבּו ךשנכ ול ןתְתאל
 טכְל תתל םירצמ ץראמ םֶכְתֶא יתאַצוה-רְׁשֲא םֶכיֵהָלָא
 א : םיקלאל םכל תיל עג ץֶרָאתַא
 :דָכַע תדבע וב הבעתהאל ךקדדרַּכַמְנְו ךמע דיִתֶא
 : :ךמע דבי לביה תנש"דע דמע הָיָה בָשותְּכ ריִכָשְּ
 41 דלֶאְו ותֲחַפשמ-לֶא בָשְו מע ונְכּו אוה ךמעמ אָּצְ
 תוחא my + ה יימהקשששאא< =

5 
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 םםֶתֹא יִתאָצֹוה-רָׁשֲא םה יִדָבָעהיִּכ + בּושָי ויתבָא תוחַא ג
 וב הֶּדְרְת"אְל :דֶבַע תֶרְכִמִמ ורְכָמי אל םירצמ ץֶראמ 5
 דלהי רשא מאו רבע :ףיקלַאמ תאָרְְו ְּךֶרַפְב 4

 :זרָמָאְו בע ונקת םָהֵמ םֶכיִתְביִבְס רֶׁשֲא םיונה תֶאְמ
 םִּתַחַּפְשִמִמּ כת םֶהֵמ םֶכָמֵע םיִרָגַה םיִבְשותה יִנְּבִמ םֶנְו המ

 : הזחַאכ םכל ויהְו םֶכַצְרַאְּב ודילוה רֶׁשֲא םֶכָמַע רֶׁשֲא
 םלעל הֹוחַא תשרל םכירהא םכינבל םתא םתלחנתהו 6

 -אל ויחָאְּב שיא לארשידינב םֶכיִחאְבּו בעת םֵהָּב
 ְךַמִע בשותו רג די גישַת יִכְו ס  ךרֶפַב וב הדְרִת
 רקעל וא ךמע בשות ךנל רְַמנְו יִמע ףיחֶא דמו
 ויָחָאַמ דָחֶא ולזה הָלֲאנ רֵּכִמנ יִרָחֶא :רג תַהַּפְׁשִמ 8
 ירש .רָאָׁשִמוִא לא ' 5 וא ודדחוא :ּנלָאְ 49

ATUL 

 תיבה רועסא מע יהי רכש ימי םָ רפה 2
 טעמ"םאו :ֹוָתְנָקִמ ףְכָכמ ֹותָלֲאָג ביש ןהיפל םֶנָׁשַּב 5

 ביש ויש יִפְּכ ולדבשחְו לביה תגשדדע םנִָׁב רָאָׁשנ
 ינדריחאל ומע הָיִהְי הָנָשְּב הָנָׁש ריִכְׂשַּכ :ותְלֶאְנְתֶא 3
 לבה תנְׁשִּב אָצַיְו הֶלֶאְּב לֶאְנ אלדםא : יניעְל ךְרַפְּב <

 םה יִרְבַע םיִדְבִע לֶאְרְשיינְב יִליִּכ :ומע ויָנְבּו אוה
 :םֶכיֵהְלֲא הָוהְי יִנֲא םירצמ ץֶרָאמ םָתֹוא יתאָצֹוה"רֶׁשַא *
 .Car. XXVI וכ ₪

 םֶכָל ּומיִקְתִאְל הָבצמּו לֶסָפּו םליִלָא םָכָל ושמאל א
 יכ היל תחְּתְשַהְ םכצְרַאב ֹונתְת אָל תיִכְשִמ ןֵבָאְו

 ואָריִת יׁשָּדְקִמּו ורֹמְׁשַּת יִתתְבַשדתֶא :םֶכיֵהְלֲא הוה נָא 3
 :הֶוהָי נָא

GRU 

 כ
 :םֶתא םֶתיִשעְו ורָמָשת יִתוצמדתַאְו וכלמ יתקְחְביבא 3

 יתתנו
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 + הָרָשַה ץֶעְו הָלּובְי ץרָאָה הָנְתנְו םָּתִעְּב םֶכיֵמְׁשנ יִּתַתנ
 ה .dis גישי ריצְבּו ריִצְּבִדתֶא שיד םֶכְל גישַהְו :וירפ תי
 ;םֶכְצְראְּב חטבְל םָּתְבׁשְִו עְבשְל םֶכְמִחל םַתְלְכַאְ ער
 < הי יתַּבשהְו דירחמ ןיאו םָּתְבַכִשו ץרֶאְּב םולש יֶתַתְ
 ז םםָּתְפַרְרּו :םֶכְצְרַאְּב רבעתאל בֵרְָו ץֶרָאָהְִמ הער
 8 ושמח םכמ ופררו :ברחל םֶכיִנפל ולפגו םכיִביאדתֶא
 זכֶכיִנְפל םֶכיִבְיא ולפנו ופדְרְי הָבְבְר םָּכִמ הֶאמּו הֶאִמ
 9 םֶכְתֶא יִתיּבְרַהְו םֶכְתֶא יִתיִרְפה םֶכיִלַא יִתיִגפּו :ברחל
 2 ןשי ןשונ ןשי םֶתְלְכָאְ :םֶכִּתִא יִתירְּבדתֶא יתמיקהו
 ו: לַעְנִתאָלְו םָכְבֹוֲתְב יֵנָכְׁשמ יִּתַתְנְו :ואיצות שדח יִנָּפִמ
 2 םיהלאל םֶכְל יִתִיַהו םָכְכותּב יִּתְכַלַהְתִהְו :םֶכְתֶא ישפנ
 3 יתאצוה רשא םכיהלא הָוהי יא :םִעל יל-והת םָּתֲאְו

 תרַממ רבא םיָדָבע םהָל תָיָהְמ םירצמ ץֶרָאמ תא
 פ :תויממוק םֶכְתֶא ךלואו םֶכָלְע .
 4 :הָלֶאָה תֹוֲצמַה"לְּכ תֶא ושַעְת אָלְ יל ועמְשת אלמא
 וט םכׁשפנ לענת יטפָשמדתֶא םִאְו ּוסֲאָמַּת יֵתקְחְּבסַאְ
 18 =ףַא :יִתיִרְבדתֶא םכרפַהְ יתֹוצמ"לכזתֶא הושע יִתְלְבְל
 -זרֶא הֶלָהַּב םכילַע יִתְדַקְפהְ םָכְל תאָזהַשָעֶא ינֲא
 םָתְעַרְּו שָפְנ תַביִדְמּו םיניִע תולַכְמ תַחַּדַקַה-תֶאְותפָהַׁשַה
 וז םָּתְפנְוםָכְּב יִנָפ יִתַתְנו :םֶכיְבִיא ּוהָלְכִאְו םֶכָעְרַ כיל
 ףֶדֹהיִאְו םָּתְסנְו םֶביֵאנְ םֶכָב ֵחְרְו םֶכיֵבְיֲא ינפל
 18 הרפיל יתפסו יל וטעמשת אל הלֲא-דעדסאו :םֶכְתֶא
 19 ככ ןואְגתֶא יתרבשו :םָכיתאֹטַה-לַע עבָש םֶכְתֶא
 כ םֶתְו :הָׁשְחְנַכ םָכְצרַאדתָאְ לֹורבכ םֶכיִמְשדתֶא יִתַתַנ
 אל ץֶרָאָה ץעו ּהָלּובְיתֶא םָכְצְרא ןתְתדאלו םֶכָחל קיל
 גג יל ַעָמָשל ובאת אָלְו ירק מע וכתב ר ןתִ
  םֶכְב יתחלשהו :םֶכיִתאֵטַחְכ עַבְש הָכמ םָכילֲע יתְפַסְי

 תא
 4 קיזב מק ז. 5
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 םֶכְּתְמֲהּכ-תַא הָתיִֵרְכַהְו םֶכְתֶא הָלְּכׁשְו הָדָשַה תיַח-הָא
 ורסות אל הלַאדסאו :םכיכרד ומשנו םֶכְתֶא הָטיִעָמהְו 3
 יֵרָקְּב םֶכְמִע יָאףא יכלה :ירק מע םֶתָכֹלֲהְו יל 4
 יִתאָבַהְו :םכיתאטה-לע עַבָׁש יִנָא-סִג םֶכְתֶא יֵתיָּכהְו הכ

 םֶכיִרֲע-לַא תפס תייק תמסנ ברה םֶכיִלָ
 םֵכָל יִרְבשב :םִיוא-דִיְּב תתנו םֶכְכוְתְב רָבָד יִּתְחַכְׁשְו 6

 ובישקְו דָחְא רֶנַתְב םֶכְמְהְל םישָנ רֶׂשֲע ּופָאְו םֶחְלְדהַטִמ
 דאו ם  :עָּבְׂשִת אלו םָּתְלַכֲאַו לָכְׁשּמַּב םֶכְמִחַל 7
 יִתְכְלַהְ :יִרְקְּב מע סלה יל ּועָמָשִת אל .תאֹוב 8

 :ולָכאֹתםֶכיתְב רב םֶכינְב רֶׂשְּב לכו טא 29
 -חֶא ית םֶכינמֲח-תֶא יתַרְכהְו םֶכיִתָמְּב"תָא יתָדַמָׁשהְו ל
 יִּתֲתְָו :םֶכְתֶא ישפנ הָלַעְנְו םֶכיֵלּוְלנ יֵרְנּפ"לַע םֶכיִרְנַּפ ו

 ַחיִרָא אלו םכישדְקמדתַא יתומָשֶהְו הָּבְרֶח םֶכיֵרֲעדתָא
 ילָע וממש ץראְָדא ינא יִתֹמְׁשַהַו :םֶכָחְחִיִנ ַחיִרְּב 3?
 יִתֹקיִרֲהְו םווגב הָרְזַא םֶכְתָאְו :הָּכ םיִבשיה םֶכיִבְיִא 3

 ;הָפַח ויהי םֶכיִרָעְו הָמְמׁש םֶכְצְרַא הָתְיָהְו בֵרָה םֶכיִרֲחַ
 בת המה ימי לכ היִתְתְּבָשתֶא ץראה רח דא 4

 םכיתתבׁשב sis רֶׁשֲא תא תבשת הָמָשַה שמ הל
 םֶבְבְלִּב ךךמ יתאבהו םֶכְּב םיִרָאְשּגהְו :ָהיִלְעֶכְתְבשְּב 6

 דתַסְגִמ סנו ףדנ הָלָע לוק םֶתֹא ףֶדְרְו םהיִביִא תַצְרֶאְּב
 בֶרָחייִנֶפַמָכ ויִחפְּב"שיִא ּולָשָכְו :ףדר ןיאו ולפנו ברק 3ז
 םּתְדִבֲאְו :םכיִביִא נפל הָמּוקְּת םכל הָיהְתדאלו יָא ףדרו 8
 םבָכָּב םיִרָאְשִנהְו :םכיביא ץרֶא םֶכְתֶא הלב םיוּגַּב 9

 זבַא םָתֹבֲא תָניֵעַּב ףַאְו םֶכיִבְיִא תֹצרֲאְּב םֶנעַּב וקמי
 רֶׁשֲא םלעמְב םָתבֲא ןֹועזתֶאְו םֶנועדתֶא ודָוְתהְו קמו מ

 םֶמע ְֶלֵא ינֲא-ףַא :ירקְּב ימע ּוכְלָהירָׁשֲא ףַאְו יֵבולֲעמ 41
 ירקב
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 םםֶבָבְל עֹנָכִי ןָאוא םֵהיֵבְיֲא ץֶרֶאְּב םָתֹא יִתאֵבָהְו ירָקְּב
 ₪ בקע יִתיִרְּביתָא יתְרַכְו סָנִצתֶא יצרו וא לדעה
 רפא םֶהְרְבִא יִתיִרְבתָא ףַאו קָחָצ יִתיִרְּבדתֶא ףאְו
 4 ָהיָתתְּבָשדתֶא ץֶרָתְו םָקְמ בעת ץֶרָאָהְ :רְְָּא ץֶרָאָה
 יֵמְפְׁשִמּכ ןעיבּו ןעי םֶנועתֶא יצְרִי םקְו םֶקְמ הָּמׁשְהָב
 44 םםתויהְּב תאז"סנ ףאו :םשְפנ .הָלעְג יִתְקִחתֶאְו ּוסֲאָמ
 רפָהְל םָֹלַכְל טיִּתְלַענקאָלְ םיִתְסַאמדאכ םריביא ץֶרָאְּב
 המ תיִרֶּב םֵהָל יתר םָהיֵהְלָא הוהְי יִנֲא יִכ םֵּתִא יֵתיִרְּב
 םיוגה יניעל םִיָרְצִמ ץֶרֶאמ טתא-יתאצוה רֶׁשֲא םינשאר
 4 ֿםיִמָפְׁשמַהו םיקחה הלַא :הָוהְי יא םיקלאל םהל תיהל
 ניס רֶהְּב לארי יב ןיבו יניב הוה תְנ רׁשֲא תרותהו
 ישש יעינר פ :הָׁשמיריְב

 וכ Car. XXVIL וכ
 2 א לֵארְשִי נְבלָא רַפַד :רמאל הָׁשֹמ-לֲא הוה רבדיו
 :הוהיל תשפנ ד ְךּכְרֶעְּב רֶדְ אלפי כ שיא םָהְלַא תורמָאְ
 3 הגש םיִשָשְרַּב דעו הש םיִרְׂשע ָבִמ רכה + ְְרָע היה
 4 דכאו :שדקה לֵׁשְּב ףֶכָכ לקש םישמח לרע הָיָה
 ה שמָחְדְְּבִמ סא :לקָש םישלש ּדְּכְרִע היָהְו אוה הָבְ
 םכיִרָשע רכה הכר הָיָהְו הָנָש םיִרְׂשֲעְדְּב דַעְו םיִנָש
 6 לַעְו ׁשְרֹחְדְּבִמ םַאו :םילקש תר הָבֹקנלְו םילקש
 ףסכ םילקש הָׁשִמֲח רכה ְּכְרַע הָיָה םיָ שמח
 ד םיששְּבמ םִאְו :ףַסּכ םילקש תׁשְלַׁש + ףכְרַע הבנו
 ילקש רֶשַע השמח ּכְרע הָיהְו רכודסא הָלְעִמְ הגט
 8 לרימעהו ד | אוה מ" :םיִלְְש הָרָׂשֵע הבקנלו
 רדנה די גיִׂשַּת רֶׁשֲא יֿפ"לע ןהפה ותא ְךיֶרעָה ןהפה נמל
 9 הָנַמְמ ּובירקי רֶׁשֲא הָמהְּבְםִאְו ם | !ןהפה ונָכיִרש
 יאל :שֶדְפדהְיַהְ הוהיל ונממ ןתי רֶׁשֲא לכ הוהיל ברק

 ונפילחי
 14* הממ ןיויבס ז.9.זכ קימצמקז.43. ייאמז. 42
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 רֶמָה"סִאְו םֹוָטְּב עֶרהא עָרְּב בוט ותא רימָידאְלו ונָפיְלַחְ
 :שְדְכדהְיהְי ֹותְרומתו אוהדהְיה הָמֵהְבִּכ הָמַהְּב ריִמָי

 ןְכְרק הָנָמִמ ובירקאל רׁשֲא הֶאְמְט הָמַהְב"לכ םָאְו וז
 ןהפה יִרָעַהְ :ןהכה י ינפל הָמָהְּבַהתֶא דיִמַעָהְו הויל ו
 "כא היה ןכ ןהפה ְּךכרעְּכ עֶר ןיבו בוט ןיב התא ו
 שדְקידיּכ שיאו :ףּכְרעלע וְתשיִמַח ףסו הנְלֲאג לא 14

 עֶר זכו בט ןיּכ ןהכה וכיִרְעַהְו הל ו שדק ותיִּבְדתֶא
 לַאג שידקמהדסאְו :םוקי ןּכ ןהֹּכַה ותא דרש רֶׁשֲאַּכ וט
 םִאְו :ול הָיה ו יָלָע = ךכרעףסכ תישימח ףסנו ותיִּבדתֶא <
 רז יפל ףּכְרע הָיָה הוהיל שיא שידה ותְוחַא הָדָׂשִמ *
 זרנָשמדמא ככ .לקש םיִשָמָחְּב םירעש רֶמֲח עֶרָז גז
 פָבַה רַחַאסִאְו :םוקי ָךְכְרעכ הָרְׂש שידקי לביה ו

 םיִנְׁשַה יפילע ףָטָכַה-תֶא ןהכַה ול-בשחו הרש ׁשיִדָקִי
 לאני לָאצסַאו :ךכרעמ עֶר לביה תש דע התנה 19

 וילֲע ְּךכְרְע-הְסַּכ תיִשִמֲח ףסיו ותא שיּדְקַמַה הָדְׂשַה-תֶא
 הָרְׁשַהיתֶא רכְמםאְו הָדָׁשַהיתֶא לא אלמא :ול םקו כ
 :לביִב ֹותאָצב הָדׂשַה הָיהְו :דוע לאְנידאְל רחא שיא יי
 באו :ותזחא היהת ןהכל םֶרַחַה הָרְשּכ הוהיל ׁשֶדָכ 5
 :הוהיל שידקנ ותא הָדָשִמ אל רֶׂשֲא ותנָקַמ הָרְׂשיִתא 5 $
 ןתְנו לביה תנש דע ּדְּכְרָעָה תַסְכִמ תא ןהּפָה וֶלבָשַחְו 2

 בוש לבויַה תִנשְּב :הָוהְיל שדק אהה םִיַב ְךְכְרְעָה-תֶא
 -לָבְו :ץֶרָאָה תזחא ולירָשַאל ותאמוהנק .רשאל הָדָשַה הכ

 :לקשה היֲהָי הָרּג םיִרְׂשע שלה לש היה ְּכְרַ
 שא שידְקידאל הָמַהְבִּ אוהל רֶכְבָי רֶׁשֲא רווכְּב-ְדַא
 הֶאְמְטַה המהְבַב םאו :אוה הוהיל הָׂשמַא רושדסא ותא
 רמו לא אלדסאו ויל ותשמח ףסוְּךַכְרעְב הָרְפ

 -לכמ הוהיל שיא םרחי רֶׁשֲא םֶרָמלּכ ךא :ּףְכְרָעְּב ₪
wk Ter 

 ידרטנ מק ד. 18.
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 ,, אָלְו ךַכָמְי אל ֹותְוִחַא הָרשמּו הָמֵהְבּו םָרָאַמ ולדרֶשֶא
 " רשא םֶרַחלָּכ :הָוהיְ אוה םיִשָדָקִשְדְק םֶרַחֶַּכ לַאו
 מ ץֶרֶאָה רשעמ"לֶָכְו :תמוי תֹוָמ הָדָּפִי אל םֶדֶאָהְִמ םֶרָחָ
 גג "םאָו :הוהיל של אוה הוהיל ץעה ירפמ ץֵרֶאָה ערומ
 32 רשֶעמלְכְו :וילָע ףסי ותישְמֶח ורשעממ שיא לאו לא
 9 -הֶיהְי ירישעה טֵבָׁשַה תחת רבירְׁשא לָּכ ןאצו רֶכְּ
 23 דםאְו נימי אלו ערל בוטדןיפ רבי אל :הוהיל שד
 :לָאו אל ׁשֶדָק-הָיִהִי ותְרּומְתּו אּוהדהוהו ּנָריִמְי רַמָה

 ג לארי יביא הָעמיתא הוי הוצ רטא תמה הלא
 :יָנִפ רַהָּב

 קוח

 ףטנ ,העשתו םישמחו תואמ הנומש ארקיו רפסד יקוספ םוכס

 :ןמיס דג אב .הרשע ויתוישרפו :בזה רשבב עגנהו ויצחו :ןמיס

 :ןמיס הלילו םמוי הנהי ותרותבו ,םירשעו השלש וירדסו

 ןיינמ :ןמיס ךכרבאו ךמע היהאו .םירשעו העבש ויקרפנ
 לכה ,םיעבראו השש תומותפהו .םישמחו םיתש תוחותפה

 :ןמיס םודאו חצ ידוד .תוישרפ םיעשתו הנמש



 wr קה

REא: הו  
 94 רל השרפ

 0 ג כ שד 1 א

 ָחֶאְּב ךעומ לָהֶאְּב יניס רֵּכְדמְּב השמחלֶא הָוהְי רּבדיו א
 םִיִרְצמ ץֶרָאַמ .םָתאֵצְל תיֹׁשַה השב ינשה שחל

 םֶתֹהּפִׁשִמְל לֵאָרְשִיינְב תָרע-לְּכ שארדתֶא ואש :רֶמאָל 2
 ןְבִמ :םתְלְנְלְנְל רֶכְזלָּכ תומש רַּפְסִמְּב םָתֹבֲא תיִבְל 3

 םָתא ָדָקפּת לארשיב אב אָצילָּכ הָלְעַמְו הגש םיִרְשִע
 זרטמל שיא שיא ויהי םֶכְּתַאְו :ןְרָהַאְו הָּתַא .םֶתאְבְצְל ‘

 םיִׁשנאָה תמש הָלֲאְו :אּוה ויִתְבָאדתיִכְל שאָר שיא ה
 ןועמשל :רִאיֵדְׁשְדְּכ רּוציִלַא ןכּוארל םֵכָּתִא ודמי רֶׁשֲא <
 :בֶדנִמעןְּב ןושחנ הדוהיל :ידשירּוצְֶּב לאימלש ד
 :ןלֲח-דְּב בָאיִלָא ןליבול :רֶעּוצ-וָּב לָאְנִתְנ רבשְשל 5
 לאילמג השנמל דוהימעדּב עֶמְׁשילֲא םִירפָאל ףסויי נבל י
 ב רזעיחא ןֶדל :יִנֹעְדגדְּב ןדיכא ןמינבל :רּוצהדפְדְּב 2

Aךָּב לא דַנְל :ןֶרְכְעְדְּב לאיִענפ רשָאְל :יִּרׁשיִמַע  
 הָדְעָה יאירק הֶלֶא :ןעִעְב עריחַא יִלְתפנְל :לָאעד וט
 חכו :םה לארשי יפלא ישאר םָתֹוכֲא תוטמ יִאישנ :

 :תרוִמְׁשּב ּובָקְנ רשא הָּלֲאָה םיִשָנאָה תא ןְרַהֶאְ השמ
 ודליתינ ינשה שדהל לֶחֶאְּב ּוליהקה הרעֶה-לְּכ תֶאְו
 םיִרָשָט ןֶבַמ תומש רַפְסַמַּב םָתֹבֲא תיִבל םֵתֹהְפְׁשמ"לע

 הרׁשמתֶא הוהְי הוצ רֶׁשֲאכ :םתלְגלְנְל הָלְעמְו הש ופ
 רָכְּב ןבאְרנְב המ ם = ניס רֵּכְדמְּב םֶהָקְפַו כ

 לארשי ינש
 ק אחק ז.16. יה הטיש תלחתמ ליחתיו חזיטפ ןיטיש יד חיָנ
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 רפסמב םָתֹבֲא תיֵבְל םֶתֹהּפְׁשִמְל םֶתֹדְלּוִת לֵאָרְׂשִי
 לכ הלעַמְו הנָׁש םיִבְׂשִע ןְבִמ רָבְקלְּ םֶתְלְְלְְ תומש
 1 ףֶלֲא םיִעָּבְרַאְו השש ןבואר הטמל םֶהידְרפ :אָבָצ אי
 פ :תֹוִאַמ שמחו
 22 וידקּפ םתבָא תיבל םֶתֹהַּפִׁשִמְל םֶתדְליִּת ןועמש יִנְבְל
 הָנְׁש םיִרָשָע ןֶּבִמ רכז-לכ םֶתְלְנְלְנל תומש רָפְסִמְּב
 ₪ קרעשת ןועמש הטמל םַהידְכִּפ :אָבְצ אָצי לכ הֶלָעַמְ

 : :תֶאכ שלו ףלָא םישמחו
 44 תומשרפסמְבםתבָאתיכל םָתֹהְּפִשִמַל םָתֹדְלות דג גבל
 הכ הָעַמְל םֶהיֵדְקְפ :אָבצ אֵצי לכ הָלֵעַמְו הָנָש םיִַרְׂשָע ןְבמ
 פ :םישְמֶחְו תואמ ששו ףֶלֶא םיִעְּברַאְו הָׁשִמֲח דג
 2 ַּפְסִמְּב םָתֹבֲא תיִבְל םֶתחפשמְל םֶתַדְליִּת הָדוהְי גבל
  םַהיִדְקּפ :אָבְצ אָצֹי לָּכ הָלעַמָו הָנָׁש םיַרְׂשָע ןְבִמ תמש
 פ = :תוִאָמ ששו ףֶלֶא םיִעְבׁשְו הָעְּבְרַא הָדוהְי הָטמְל
 28 רַּפְחִמְב םתבא תיכל םֶתחְּפְשִמְל םָתֹדְלֹוִת רֶכשֶשָי נבל
 2 םַהיִדְקּפ :אָבְצ אָצִי לכ הָלְעִמְו הָנׁש םיִרְׂשע ןְבִמ תמש
 פ :תואמ עֶבָרֲאו ףַלֶא םישמחו הָעְּבְרִא רָכשָשַי הטמְל
 ל רַּפְסִמְב םָתֹבֲא תיִבְל םֶתְחְפְשִמְל םֶתַדְליִת ןֶלּובְז גבל
 גז םָהיִדְקּפ :אָבְצ אצי לכ הֶלְעַמְו הֶנש םיִרְׂשִע ןִּבִמ תמש
 פ :תוִאמ עֶּבְרַאְו ףלא םיִשמָחְו הָעְבש לוב הָטַמְל

 וג תריבל םֶתְחְפְשמְל םֶתדְלִת םיִפָא נְבל ףסזי נבל
 ככ הֶלְעִמְו הָנָש םיִרָשָע ןֶּכִמ תמש רַפְסִמְּב םָתֹבֲא
 % ףְלֶא םיִעְּבְרַא םִיָרְפֲא הטמל םהירקפ :אָבְצ אצי
 פ :תואמ שמח
 % רַּפְסַמְּב םָתֹבֲא תיֵבְל םֶתְחְּפְשמְל םֶתְדְלוִּת הָׁשנְמ ינבל
 הל םֶהיִדְקּפ :אָבְצ אצי לָּפ הָלְעַמְו הָנָׁש םיִרשַע במ תומש
 פ | :םיִתאָמּו ףלא םי שלשו םִיִנֶש הָׁשְנִמ הממ

 א רפְסמְב םָתֹבֲא תיכל םֶתחְפְשַמְל םֶתֹדְלות מנכ גבל
 תומש
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 םֶהיֵדָהְפ :אָבצ אָצֹי לָּכ הָלֵעַמְו הָנָׁש םיִרְׂשֲע ןֶּבִמ תמש ז
 פ :תואמ עֶכְראְו ףֶלֶא םישלשו השמה ןְמנב הטמְל

 רפְסמַב םָתכֲא תיבל םֶתְְּפָשִמְל םֶתְדְלּת ה ינבל 8
 םֶהיִדְקּפ :אָבְצ אצי לכ הָלעַמְו הְנָש םיִרְְׂ ןְבמ תמש 9

 : :תואמ עבשו ףלא םיששו םָינש ןֶד הָטמְל
 רַפְסִמְּב םָתֹבֲא תיבל םֶתְחְּפְשִמְל םֶתְדְלִת רשֶא נבל מ
 םַהיִדְקּפ :אָבְצ אָצי לכ הֶלַעַמְו הָנָׁש םיִרָשע ןכמ תמש 4

 פ = :תואמ שמחו ףַלֶא םיעְבְראְו דחֶא רש הטמל
 רַפְסַמְּב םָהֹבֲא תיִבָל םֶתחְפְשמְל םֶתְדְליִּת יִלֶּתְפִנ ינָב ₪
 םֶהידקפ :אָבְצ אצי לכ הָלְעִמְו הָנָש םיִרשַע ןֶּבמ תמש ₪

 פ :תואמ עכראו ףלא םישמחו השלש ילתפנ הָטִמְל
 לַארׂשי יאש ןרהַאְו השמ דפ רשֶא םידהְפַה הָלֶא 4
 -לָּכ ויהיו יָה ויתבָאדתיבל דַחֶאְדשיִא שיא רַשָע םִיִנֶש המ

 הְלעַמְ הגש םיִרשע ןבמ םתבָא תיבל לארשידינב ידו

 תואמדשש םיִדְקְפהלְכ ליה :לֶאָרְשיִּב אָבְצ אָצילְּכ א
 םוִלֵהְו :םישמחו תואמ שמחו םיִפְלַא תָשְלַשּו ףלֶא וז

 פ :םֶכֹותְּב ּוָדָקְפְתָה אל םָתֹבֲא הַטַמְל
 דלפת אל יול המַמזתֶא ךא :רמאל הָׁשמ"לֶא הָוהְי רדיו
 דקפה הָמַאְו :לארשי נב ְךוְתְּב אשת אל םשאר"תַאו ג

 -רׁשֲא-לְכ לנו ילכ-לכ לַע תָדעָה ןכשמזלע םיולהדתא
 והתרשי םהו וילְּכילְּכְתֶאו ְכְׁשמַהתֶא ואש הָמֲה ול

 םוְלַה ותא ודירוי ןְמׁשִמַה עסנבו נחי ןְכׁשמְל .ביִבָסְו 5
 :תַמּו ברקה דחו םיולה ותא ,מָק ןְכְׁשִמַה .תנָחְבּו

 :םָתאָבַצְל ולְנדלע שיאו והנחמדלע שיִא לארשי יב ּונָהְו 2
 -לכע ףֵצָה היהיאלו תדעָה ןכְׁשמל | ביִבְכ נחי םיָלַהְו 3

 ₪ תְרָמְשמִַתֶא םילה ורָמשו לארש יִנְּב תדע

 בפ :ּושָע ןב כ: השמ
 רכדיו
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 2 א וָלְנדדלַע שיא :רמאל ןרקאדלֶאְו השמדלא הָוהְי רָּבד
 -לֶהֶאְל ביִבָס דנמ לאש נב וחי םתבא תיבל תתאב
 4 הָדהְ הגמ לגָד הָחְרומ הָמְרכ .םינחהְו נרי ךעומ
 4 ואבו :בֶדְנמעְדְב ןושחנ הדוח ינבל איש םתאבצל
 ה םִנֹחָהְו :תֹוִאַמ ששו ףְלֶא םיִעְבְשְו הָעְּבְרַא םֶהיֵדְקַפּ
 :רֶעּוצְדְּב לאְנַתְ רְכׁשְׁשִיינבל איִשְנְו רכששי הממ יל
 6 :תרוִאמ עברו ףלא םישמחו הָעְּבִרַא וידקפו ואְבְצו
 ? ואְבְצו :ןלחזב םאילֲא ןלּובז י ינבל אישנו ןלובז הטמ
 9 כב :תֹוִאמ .עברַאו ףלֶא ישמחו הָעְבש ויָדְקְפּ
 -תששו ףלא םינמשו ףלא תַאמ הָדּוהְי הנֲחַמְל םידקפה
 י לָנָּד ס ומי השאר םתאבצל תואמ"דעבַרַאְו םיפְלֶא
 רוצְיִלא ןבואְר נבל אישנו םתאבצל הָנמיִת ןֶבּואְר הנחמ
 ו: שָמָחְו ףְלֶא םיִעְּבְרַאְו השש וידקפו ואְבצּו :רּואיִדְשְְּב
 ו ןועמש ינבל איש ןיעמש הטמ לע םניההְו :תואמ
 ו םישמָחו הָעְשּת םָהידְקפו ואבו :יִדשידוצְךב לאימְלש
 14 ףסילא ד נבל איש דג הטמו ::תואמ שלש ףלא
 ומ ףְלֶא םיִעָּבראְו הָׁשֹמַה םֶהיִדְקְפו וִאְבְצ :לֶאוטְרדּ
 16 תֶאְמ ןְביאָר הגהמל םיִדְְּפַהְילְּכ :םיִׁשמֲחַו תֹוִאַמ שש
 םֶתאְבצְלםישָמַהְו תואמדעַבְרַאו ףֶלֶא םיִשַמֲחורֲחֲאְוְףְלָא
 וז וב םיולה הֶנֲחִמ דעומדלָהֶא עס ם עס םינשו
 כ :םֶהיִלְגדל ודידלע ט שיא מִי ןּכ נחי רשאכ תנחמה

 18 ed גבל איש הָמי םֶתאְבצְל םִיָרְפֲא הגֲחִמ לג
 19 ףֶלֶא םיִעָּבְרַא םֶהיֵדָקפּו ֹואָבִצּו :הוָהֹיִמַעְְב עַמְׁשיִלֲא
 כ קרָשנִמ יִנְבְל אישְנְו השנמ הממ ולָעְו :תואמ שמחו
 21 םישלשו םינש םהידקפו ואכצּו :רוצהדפב לֵאילְמנ
 ע ןריבא ןמינב נבל | איש ןמינב הטמו :םִיָתאָמּו ףֶלֶא
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 עֶבְרֲאְו ףֶלֲא םיִׁשלְׁשּו הָשִמִח םהידקפו יִאָבֲצּו :ינעְדנְרְּב 5
 -תַנָמְשּו ףָלָא תֶאְמ םִיַרְפָא הָגֶחְמְל םיִדְכְפַה"לְּכ :תֹוִאמ

 לֶָת ס  וּעָסִי םיִשְלֶשּו םָתאָבְצְל הָאמּו םיִפְלִא הכ
 ב רוֲעיֵהֲא ןד גבל איש םָתאָבִצְל הֶנֹפִצ ןֶד הנחִמ

 עָבְשּו ףלֶא םיששו םֶיִנש םֶהיֵדְקְפּו ואְבְצִו :יִדְשיִמַע א
 רָשָא גבל איִשְנְו רָשֶא הטמ וָלָע םיִנחַהְו :תואְמ גז
 ףלֶא םֶעְּבְרַאְו דָחֶא םהידְקפו יִאְבְצו :ןְרְכָעְדְּב לֵאיְִנַּפ 8
 עָריחַא יִלָתְפִנ יִנְבְל איִשְנְו יִלֲתְפַנ הטמו :תוֶאמ שמָחְו א
 עכְרַאְו ףלֶא םישמחו הָשלָש םֶהיִדְקּפּו וִּאְבְצּו :ןֶיִעְדְּב ל
 הדַעְבְשְו ףְלֶא תֶאְמ ןֶד הנְחַמְל םידְקּפהילָּכ :תֹוָאַמ 4

 פ = םֶהיִלְנדְל וָעְסי הָגרַחֶאְל תֶאִמ ששְוָלֶא םישמחו
 תֲֹחְמַה ידוקפלְּכ םָתֹבֲא תיֵבְל לֵאָרְׂשִיהנְב יִדּוקְפ הָלֶא 9

 תֹואמ שמחו םיִפְלֲא תׁשְלׁשּו ףֶלֶא תואמדשש םֶתאְבְצְל
 רׁשֲאכ לֶאָרְׂשִ יב ךוְתְּב ּודְקּפִתָה אֵל םיולהְו :םיִׁשְמֲחְו 3
 הֶוְצ-רְׁשֲא לַכָּכ לארשי ַנְב ושעיו *הֶשמחתַא הוי הָוצ 4

 ויִתְחְּפְשִמְל שיא יעָסְנְִכו םהילְנדְל ונָחְדְכ הַשמדתֶא הוה
 יענו פ :ויתְבָא תיּבְדלַע

 .Car ג

 קרשמהתַא הָוחְי רד סיב השמו ןֶרַהֶא תֶדְליִת הָלֶאְו א
 אוהיִבַאְו בָדָנ | רֶכְּבַה ןְרָהַאריִנּב תומש הָלְאְו :יניִס רֵהְּב ג
 זבנָהְכַה ןרהא נְּב תמש הָלֶא :רָמְתיִאְו ךְְֶלא *
 אוָהיִבֲאַו בָדָנ תֶמִ .:ןהכל םֶדָי אָלִמירֶשַא םיִחְשִמַה 4

 ינס רבְדִמְּב הָהְי ינפל הָז שא םֶבקַהָּב הָוהְי ינפל
 ןְרֲהַא ןגפילע רֶמְתיִאְו רָוָעְלֶא ןהכיו םהְל והראל םִנָבּ
 5 :םֶהיֵבֲא

 יול הטמחתא ברקה :רֶמאְל הָשמילֶא הוה רבו פ
 ָרְמׁשְו :ותא ּוִתְרשְו ןקפה ןרהא נפל ותא דמעה * 

 -תא
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 דעומ לֶהֶא נפל הָרֲעָה"לְּכ תרָמְׁשַמדתֶאְו יּתְרַמְׁשִמ-תֶא
 לכָהֲא ילָכלְכיתֶא וחמש : :ןְְׁשִמַה תָדֹבֲעדתֶא דבעל 8

 ןבְשִמַה תֶדֹבֲע-תֶא דבעל לארשיינב תרָמְשִמדתֶאְודְעומ
 הָמַה םֶנּותְנ םֶגותָ וינבלו ןרהאל םיףלהדדתא } הָּתַתְנו 9

 יּוֵרְמָׁשְו דקפת ֹוָנְּב תֶאְוןְרֲהַאדתֶאְו :לֵאָרִינְּב תַאמ ול
 .1תמּוי ברקה ךֶהו םָתנהְכיתָא 2

 "זרֶא יִּתְחַקְל הנה יאו ;רמאל הׁשמ"לָא הֶוהְי רָבֵד 1
 נְּבִמ םֶהָר רט רוכְּבדלּכ תחת לֵאָרְשי נב ךותמ םיולה

 דלָכ ימֹכַה יב לוכְּבלָּכ יל יכ :םיולה יל ויהו לארשי :1
 לֵאְרׁשְב רוכְּב"לָכ יל יִּתְׁשַּדְקַה םִיַרְצַמ ץֶרֶאְּב רוכב
 ישמח מם :הָוהְ ינא ויהי יל הָמַהְּב-דִע םֶדֶאַמ

 דתֶא דקּפ :רמאל יניס רַּבָדְמְּב השמדלָא הָוהְי רבדו %
 שרחרבמ רָכְזילָּכ םֶתְחַפְשִמְל םָתֹבֲא תיבל יל נב "

 ג קְָוהְי יפידלע השמ םֶתא דֶקְפַמ - :םרקפה הֶלְעַמְו
 וז תָהקו ןושרג םָתֹמִׁשְּב ולינְב הלאה :הָוצ רשאּכ

 ינבל םֶתְחְּפְשִמְל ןשי תומש הָלֶאְו . :יררמו 8
 ןּורְבָח רצו םֶרָמִע םֶתְחְּפְשמְל תַהְכ ייְבּו :יִעָמש 19

 כ םה הָלֶא ישימו ילחמ םַתְחְּפְשִמְל יִרְרִמ נבו :לָאיזעו
 גג ינבלה תַחַּפְׁשִמ ןושרגל :םֶתֹבֲא תובל וולה תֶחּפְׁשִמ

 םָהיֵדְקְפ יִנְשְרַה תחפשמ םה הָלֲא יעמשה תַחּפְׁשִמ 2
 תעָבש םֵהיֵדָקְפ הָלְעַמְו ׁשְדֹהְְּבִמ רֶבְולָּכ רַפְסמְ

 ןֵּבְׁשִמַה יִרְחא יִנָשְרִה תֶחְּפְשִמ :תֹוִאמ שמחו םיִפְלֲא 2
 :לֶאְלְְּ כ ףָסילֶא ינשְךגל בָאדתיב איש :הֶמָי ונח 2

 הכ ּוהפְכִמ לָהֶׂאָהְו כשמה דעומ לֶהֶאִּב ןושרג"ינּב תְרַמשִמ
 ַתַּפ ךַסְמדתֶאְו רַצְחַה יעלקו :דעומ לָהָׂא חַתַפ ךכמ 2

 ויִרתִיִמ תֶאְו ביִבָס חפזמה"לע ןְכְׁשמַה-לע רשא רַצַחַה
 גז תַהּפְׁשִמויִמָרְמַעָה תַחַּפׁשמ תהקלְו | ם ודב לכל
 םה הָלֶא יֵלֲאזעֶה תחפשמו ינרבהה ּתַהַּפְׁשִמּו ירָהְצִיַה

 תחפשמ



 | .CAP 5. גרבדמב 220

 תרָלָעְמְו שדחְדּבִמ רֶכְזלְּב רפסִמְב :יִתְחְקַה תֶהָפׁשִמ ₪
 :ׁשָרְלַה תְרָמשִמ יִרָמִש תואמ שַשְו םיפָלֲא תמש |
 אישו :הֶנִמיִת ןָפָשמה ךְרָי לע וחי תָדְקינְב תֶחְפשמ ₪
 םָּתְרמִׁשִמּו risers oh יִתָהְּקַה תחפשמל בָאדתיִב 1

 רֶׁשֲא שדקה יִלְכּו תחְבְזמהְו הָרְמַהְ ןחלשהו ןֶרֶאָה
 וולה יִאיִשְנ אישו :ֹותָדְבִע לכו ךסמהו םֶהְּב ותְרַשִי 2

 :שָדְפַה תְרְמְשמ ירמש תדקפ ןקכה ןֵרָהֲאְְב רועְלֲא
 םה הלֵא ישומַה תחפשמו ילחמה תַהֹפְׁשִמ יררמל 3
 ׁשֶדֹהדְּבִמ רֶכְו"לְכ רפסמְב םֶהיִדְקּפו :יִרְרְמ תחפְשמ 4
 תֶחְפְשִמְל בָא-תיב אישנו :םִיָתאָמּו םיפְלַא תשש הֶלַעַמְו הל

 :הֶנפצ נחי ןכשמה דרי לע לָחיִבֲאְְב לאירו ירָרִ
 ויָחיֵרְבּו ןְבְׁשמַה ישרק יֵרְרְמ ינב תרָמָשִמ דפו 6
 רַצָחַה ידמעו זוְתְרְבַע לכו וילכדלָכו וינדאו וידמעו 37
 ןְקְׁשמַהְי ינפל םיגחהו :םֶהיִרְתימּו תתי םהיגדאו בבס 6

 וינבּו ןרחַאְו ו השמ הָחְרְומ | דָעומִלַהֶא ינפל הָמְדָ
 רזהו לארְׂשִי נב תֶרַמׁשִמְל שקמה תָרַמְׁשִמ םירמש

 ןרהאו השמ דַכפ רשא םיולה ילוקפילכ :תַמּוי בָרכַה 9
 הדֶלְעְַו שדחבמ לרכְז-לְכ םתְחפשמל הוה יפדלע |
 דפ הָׁשֹמלֲא הָוהְי מאו ס  :ףלָא םיִרשָעְו םינש 3

 תא אשְו הֶלְעַמְו ׁשֵדֹהְַבמ לֵאָרׂשִי ינבל רב רֵכְבילְכ
 -לָּכ תחת הוי ינא יל םיִולהתֶא תחקלו :םֶתְמְש רַּפָכִמ 4

 רוכְּבִדלָּכ תחת םיולה תַמָהְב תאו לארשי יִנָבְּב רֶכְּב
 הָוהְי הוצ רֶׁשֲאָּכ השמ דקפוו :לֶאְרְשִי יִנּב תַמָהָבְּב 5
 רכז רוכְב-לְכ יהו :לאְרשו יִנְבְּב רוכְבדלְּכְדתֶא ותא 9

 םיִרשָעְו םָיִָש םֶהיִדְקּפל הלעמוו ןשֶרֹהדןְּבִמ תמש רפְסַמְּב
 :םִיָתאָמּו םיעבשו השלש ל
 -לָּכ תַחֶּת םולַחתֶא חק :רמאל השמדלא הָוהְי רפדיו

 רוכב יה דימוי" ה
 ןרהאו לע דוקנ ז. ₪

 ----->>ה
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 םֵּתְמָהְב תחת םיולה תַמהְּבדתֶא לֶאְרשי יִנְבְּב רוכְּב
 םיִעְבְשַהְ השלשה ַײודּפ תֶאְו :הֶוהְי יִנַא םיולה ילווה
 חקל לארשי יִנָּב רוָכְּבִמ םיולה"לעס םיפְדְעַהִיִתאַמַהְו
 חַלַת שדקה לָקָשְּב תֶלְגלגל םילכש תֶשַמַח תשמח
 ור וינבלו ןרהאל ףַסּכַה הָּתַתְ :לֶקַשה הָרג םיִהְׂשֲ
 תאמ םיְדְּפַה ףָסָּכ תא השמ הס :םֶהָּב םיִפָדֹעָה
 חקל לארי יִנָב רֹוכְּב תֶאַמ : :םיולה דפ לע םיִפְדעַה
 לקשב ףֶלֲאְו תואמ שְלְׁשּו םיששו הָׁשְמֲה ףָסּכַהתֶא
 למ נבל ןרהאל םיִדפה ףַסַּכ"תֶא הָשמ תש :שֶדקַה
 יענש פ :השמ"תֶא הָוהְי הָוצ רׁשֲאַכ הָוהְ יפ

 CAR ד

 שארזתָא אשְנ :רמאל ןרַהָאלֶאְו השמילא הָוהְי רָב
 ןָכִמ :םֶתְבַא תיבל םָתֹהְפִׁשִמְל יל נב ךותמ תק גְּ
 אצל אּבי"לָּכ הגש םישמָחְדְב דעו הלעַמְו הָנׁש םי שלש
 + תרָהְקינְּב תדבע תאו :דעומ לֶחָאְּב הָכאָלִמ תושעל
 ה ַעָכְנִב ֹונְבּו ןרהא אָבּו :םיִׁשָדַקַה שָדְכ דעומ לֶחָאְּב
 ןְרַא תא ּהְבפכְו ךָסֶמה תֶכְרֶּפ תא ּודרֹוהְו הָנֲחְמַה
 ללילכ-דנב ושרפו שחמ רוע ככ ויָלְע נתנו :תדעה
 רפי םיִנָפַה לש | לַעְו :וידב ּומשו הֶלְעַמְלִמ תֶלכת
 -זרָאְו תּפַכַה-תֶאְו תַרְעְקַהתֶא ויל נתנו לכת ב
 :הֶיַהִי ויָלָע דיִמָּתַה םֶהָלְו סנה תושק תֶאְו תיקנֶמַה
 8 רוע הָסְכַמְּב ותא יִפַכְ לש תעלות רגב םהיִלָע ושרפו
 9 דתֶא וסכְו תֶלְכִּת גב וחקלו :ויּדּבִתֶא ּומָשְו שחת
 היִתחַמתֶאְ החלמתו היִתרנ-תֶאְו רואָמה תַבֹנְמ
 י התא ִנֲתָנו :םֵהָּב הלרתרשי רֶׁשֲא ּהְנְמש ילָבלָּב תֶאְו
 :טומה-לע נתנו ׁשֵהָּת רוע הסכמילָא היֶלָכ-לְכיתָאְ
 וג הָחְכַמְּב ותא פָכְו תֶלְכִּת דב ושרפי בהּוה חּכומ | לעו

 רוע
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 תַרָׁשַה יֵלְכלְּכיתָא ּוחָקָלְו :וַָּביִתֶא ומָׂשְו שחת רוע ג
 ִפְכְו תלה ךֶנָבלֲא ' תו שָדְלִּב םֶכרתְרְׁש) רשא

 -תֶא נְׁשְדְו :טימה-לע נתנו שה רוע הְַכְמְּב םָתֹוא וג
 -ָכְ"תֶא ויל ונְתְ מורא דָנּ וילע ושרפו חּבְזמַה 4

 תגלזמַה"תֶא תֶתְחַמהדתֶא םַהְּביִלָע ותרשי רשא וילכ
 וילע שרפו הבמה רב לכ תֹטְרוִמַה"תֶאְ םיִעָיַה-תֶאְו

 תפל וב ןרהא הלכו ;וידב ימשו שחת רוע יומְּכ ומ
 ןטדירחאו החמה עָסְנּ שרה יִלָּכלָּכתֶאְ ׁשֶדֹּפַהיהָא
 זרֶלֵא ותמָו שָדְלַהְדלֶא יעניאָלְו תאשל ז תק ואָבָי

 ךֶּב ו רעְלֲא תקפו :דעומ לֶהָאְ תק אָשַמ 6
 דיִמְּמַה תַהְנִמּו םיִנפַה תֶדֹׂטְהּו ףואָמַה ןמש ןדכַה ןרהא
 ׁשֶדְּב וכירְׁשֲא-לכ בשמה תּדקַּפ החשמה ןמשו
 וטממ ם דל <
 ּותיִרְבַּת-לַא :רמאל ןרָהֶאדלֶאְו השמ"לָא הָוהְי רב 1
 ושַע | תאָח :םְלַה ךֹותמ יִתָרְּקַה תֶהּפׁשִמ טָבָשתֶא :

 ןרָהַא םישְדָּכַה שְרָכיתֶא בקש תמי אְָו חו םהְל
 :ואׂשַמ-לָאְ והרבע-לע שיא שיא םחֹוא ומְשו וא ֹונְבּ

 ;ּותַמְו ׁשֶדֹפַהיתָא עלָבְ תוארל ואָכְיאְלְו כ
 5 הל פ פ פ

 ןושְנ נב שאְרדתַא אש מאָל השמדלא הָוהְי רדיו }
 הֶנש םישלש כמ :םֶתְחְפשְמְל םָתֹבֲא תובל םהדסנ :

 אָבְצל אָבַה-לְכ םָתֹא רקפת הָנָׁש םיִשָמָחְדְּב דע הֶלְעִמְ
 חוחפשמ תבע תאו :דעו מ לָהֶאּ הָרְבָע הבעל אָבְצ 4
 תֶאְ ןְכְׁשמַה תַציִרְתֶא אשי :אשמלו דבעל יִנָשְרִגַה הכ

 הלעמלמ וילָעירָשָא שחתה הָקְבַמו והסְכִמ העומ לח
 וְסְמתֶאְו רצחה יעְלְק תא :דעומ לֶהֶא חַתַפ ךסְמ"תֶאְו 5

 בבס כמדע ןפשמה"למ רֶׁשֲא רַצָחַה רעש | חתּפ
 הָׂשְעְי רָׁשֲא-לָּכ תֵאְוםָתְדְב לְכלָבזתֶא םֶהיֵרְתימ תַאְ

 םהל
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 גז ינְּב תדבעילָּ היְהִּת וינְבּו ןרהַא יפילע :ּודְבעְו םָהְל
 םבָהְלְע טָתְדקְפו םֶתְרְבַע לכל םָאְשמדלכל נשרה
 38 ינב תחפשמ תלבע תא :םָאְׂשַמ"לכ תא תֶרַמְשַמְּ
 ןרַהאְדָּפ רֹמְתיֵא כ םֶּתְרַמְשִמו דעומ לָהֶאּב ינשרנה
 ₪ דֶקְּפִת םָתֲא-תיִבְל םֶתְחּפָשִמְל יררמ כ ס :ןַהֹּכַה
 ל ָךָנָׁש םישמחְדְּב דעו הָלָעַמְו הָיַש םישלש במ :םֶתַא
 :דעומ לָהֶא תַדֹבֲע"תֶא הפעל אבצל aos םֶדָקְפּת
 91 ישר ךעומ לאב םֵתָדְבִע-לְבְל םָאָׂשמ תְרמְשמ תא
 9 םיִבְס רֶצָחָה יֵדומְעְו :נְדֶאו ויָדּומְִו וָחיִרְבּו ןְבׁשמַה
 םִתְרְבַע לכל םלילכילבל םהירתימו םתדתיו םלינדאו
 33 תבע תא :םֶאְשִמ תְרְמְשמ יִלְּכתֶא הקפה תָמְׁשְבי
 רַמְתיִא דָיְּבְדַעמ לָהֶאְּב םתדבע-לכל יִרָרְמ ינְב תֹחַּפְׁשִמ
 34 -תֶא הָדעָה יִאיִׂשְנּו ןֶרָהֶאְו השמ דקפימ :ןַהֹכַה ןְרָהַאְְּב
 הל םםישלש ןֶמִמ :םָתֹבֲא תובל םֵתֹהּפׁשִמְל יִתָהָּקַה נב
 אָבְצל אְּבַה-לְּכ האש םיִשמָחְרְּב דע הלעמו ל הָנָׁש
 % םִיֿפלֲא םָתֹהְפִׁשִמְל םהידקפ ויהיו :דעומ לָהֶאְּ הדבעל
 פז -לָכ יֵתָהּקַה תֶחְּפְשִמ :ךוקפ הָלֶא :םִיִשָמָחְו תוִאַמ עבש
 הוהְי יפ"לע ןרַהַאְו השמ דקפ רֶׁשֲא דעומ לָהֶאְּב דבַעַה
 * תיִבְלּוםֶתוחַפְשִמְל ןושרג יִנְּב ידוקפו ס  :השמדדיפ
 ו םבישַמחְִּב רעו הָלְעַמְו הע םישלש ןבִמ :םֶתְבָא
 מ והיו :דעומ לָהָאְּב הֶדבעְל אָבָצל אָּבַההַלְּכ הש
 זרואמ שש םיִפְלא םתֹבֲא תיִבְל םֶתְחְפְשִמל םֶהיֵרָקְּפ
 41 דָבעָההלָּכ ןושרג נב תחפשמ ידוקפ הלא :םישלש
 :הָוהְי יפילע ןרהֶאו השמ הפ רש דעמ לֶהֶאְּב
 9 :םָתֹבֲא תיִבְל םֶתֹחַפשִמְל יִרְרִמ נב תַחְּפְׁשִמ דוק
 ₪ אָּבַהילָּכ הגש םיִשִמֲחַ דעו הָלעֹמְו הגש םישלש ןָּבַמ
 4 םֶתחְפְשִמל םהידְקפ ויה :דעומ לָהֶאְּב הבעל אָבְצַל
 חמ ינְּב תֶחְּפָשִמ יול הלא :םִיָתאָמּו םיִפְלא תֶׁשְלָׁש

7 
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 -לָּכ :השמדדיּב הָוהי יפדלע ןרָהַאְו השמ דקפרשא יִרְרְמ 4
 -זרֶא לֵאָרְשִי יאישְנו ןרהאו השמ דַכָּפ רֶׁשֲא םידקפַה

 הֶלְעַמְוהְנְשםישלשזב ןָּבִמ םתבַא תיבלוסתהפשמלםיולה 47
 תַדֹבֲעַוהדבע תדבע דבעל אָפַהלָּכ הגש םישמחדוב דעו

 ׁשמֲחַו םיפלא תמש םהידקפ ו ויהי :דעומ לָחְפְּב אָשִמ 8
 שיא שיא השמדרוב םֶתיאדקפ הָהְייִפרלַע :םינמשותואמ 6
 פ :השמדתֶאהְוהי הצי רשַאוידקפּוואשמדלעוותדבעילע 5
 .Car. V ה ה

 ילָאְרָשי :נּבהתֶא וצ :רַמאְל השמזלָא הָוהְי רֶפַדָנ א
 :שפנל אמט לָכְו בזל עּורְצלָּכ הָנֲחִמַהְִמ וחלש

 אָלְו םּוחלשַת הנֲחמל ץוהמ"לֶא וחלשת הָבְקְשדִ רָכְזמ 5
 יג ןכרׂשֲעו :םֶכֹותב ןכש ןנַא רשא םֶהיִנְחַמתֶא אממ 4

 רָּכִּד רֶׁשֲאַכ הנחמל ץוחמדלֶא םֶתוא וחְלַשַו לארי
 פ :לֶאְרשי ינב ושע כ השמחלא הוה
 שיא לאְרש נבלֶא לבד :רמאל השמדלַא הוה רבה ?

 הוהיִּב לעמ לָעְמְל םֶדָאָה תאָטַחלָכִמ ושָעָי יִּכ הַׁשֲאוא
 ּושַע רֶׁשֲא םֶתאָטַחדתַא ּודוְתהְו :אוָהַה שפנה הָמׁשֲאְו ד

 רשאלןתֶעויִלָע ףסי ותשימחוושארְב ומשאתֶא בישהו
 םשאָה וילא םֵׁשֲאָה בישהל לַאג שיִאְל ןיאדסאָו :ולסשַא 8

 -רָּפַכִי רשָא םירּפּכַה ליא דבלמ ןהכל הוהיל בשמה
 -רֶׁשֲא .לארשנדינב יׁשְדְקילְבל woth :וילע וב 9
 שיא וה יל וישְדְקדתֶא שיאו היי ול ןהכל ובירקנ י

 יענו  פ יהי ול ןהכל ןתיײרְׁשַא
 ילֵאְרְׂשִי ינְּכ-לָא רָּכּד :רָמאל השמ"לֶא הוהי רֶּבַדו 11

 וב הָלַעמו ותשא הַמְׂשתִיַּכ שיא שיא םָהלֲא ָתְרַמָאְו
 השיא יניעמ םלענו ערוז-תככש התא שיא בכְׁשְ :לעַ 13

 :רָׂשָפְתִנ אל אּוקְו ּהָּב ןיא דעו הֶאַמְטנ איֵהְו הָהְּתְסִ
NNT CCרבעו =  

 ושאכ ןיויכס +. 49. ד
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 ג4 דא הֶאְמְטִנ אה ֹותׁשֲא-תֶא אנקו הֶאְנקדחו ויל רבע
 :הֶאְמְטְנ אל איחְו ותְשַא"תֶא אנק] הָאְנקַחוְר ויִלָע רבע
 ומ הָנְבְרַקתֶא איִבַהְו ןַהֹכַה-לֶא יתְשַאתֶא שיִאָה איִבָהְ

 ןְמַש וילָע קצידאק םיִרעְש חמק הָפיִאַה תֶריִׂשֲע ָהיִלָע
 רכז תחנמ אוה תאָנְק תַחְנִמִיִכ הֶנֹבְל ייִלָע ןֵּתאָלְו
 15 :הָוהְי ינפל הָחְמְעְקְו ןקפה התא בירקהו :ןֹוָע תרכמ
 וז רׁשֲא רֶפְעְְִמּו שֶרָחיִלְכִּב םישדק םימ ןהפה חַקֶלְו
 18 דיִמָעְָו :טִימַה"לֶא תנו ןהפה חקי ןָכְשמה עקרקְּב הָיָה
 ןתנְו הָשאָה שאָרתֶא ערפּו הָוהְי נפל הָׁשֲאָה"תֶא ןהּכַה
 ןהפה דָיְבּו אוה תֶאְנַק תחְנִמ ןורְכּוה תחְנִמ תא ָהיֶּפַּכְלע
 9 דַמָאְו ןקפה ּהָתֹא עיִבְשהְו :םיִרְרָאְמַה םיִדְּמַה יִמ וה
 תיִטָש אלדסאו ְךֶהֹא שיִא בֶכָש אלמא הָׁשֲאָהלֶא
 :הָלֶאָהםיִרְרְאִמה םיִרְמַה ימ יקנה ךשיא תחת הָאְמְמ
 כ -תֶא ךּב שיא ןתַו תאמטנ יכו ךשיא תחת תמש יִּכ א
 גג ;רֶׁשֲָהיתֶא ןהפה עיִבשהו :ךשיא יָדעְלַּבִמ ותְבְכֶש
 הָלֶאְל ךתוא הוה ןתי הָשַאְל הכה רַמָאְ הָלֶאָה תַעְבְשְּ
 "תרֶאְו תלפנ ךכרידתֶא הָוהְי תַתְּב ךמע וְתְּב הָעְבְשלְ
 2 תייבְצְל ךיִעמְּב הָלֲאָה םיִרְרָאּמַה םִיַמַה ואבו :הָבֲצְדנְמְּב
 2 -זרָא בתָכְ :ןְמָא | ןמָא הָׁשֲאָה הָרְמָאְו ךרָי לפנלְו ןֶטב
 24 הָקָׁשַהְו :םיִרְמַה ימ"לֶא הָהְמּו רַב קפה הָלֲאָה תֶלֶאָה
 זכיה ּהָב ואבו םיֶרְרֲאְַּה םיִרְמַה ימדתֶא הָׁשֲאָהדתֶא
 הכ תֶהְנִמ תא הָׁשֲאָה ךימ ןהפה חַקָלְו :םיָרָמְל םיִרְרָאְמַה
 -לֶא ּהָתֹא םיִרְקַהְו הוי )נפל הָחנִּמַהזתֶא ףיגהְו תֶאְנָקַה
 > ריִמְקֲהְו הָתְרּכְַאדתֶא הָחְנמַהְִמ ןהפה ץמקו חמה
 גז ּהָבְׁשַהְו :םִיָמַה-תֶא הָׁשֲאָהיתא הָהְׁשַי רֶקַאְו החכמה
 אָבּו ּהָשיִאְב למ לֵעְמַּתַו הָאָמְטניסַא הָתְָהְו םִיִפַהדתֶא
 ָּכרָי הלְפְנ הָנִב הָתְבצְו םיִרָמְל םיִרְרָאמַה םִִמה ּהָב
  הדָאְמְטְנ אלדמַאְו ּהָּמַע םֶרָקְּב הָלְאְל הָשאָה הָחְיֲהו

 השאה 15
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 זרות תא] :עַרְז הָעְרונְו הָתְקִ אוה הָדֹהְטּו הָׁשֲאָה פ
 וא :הֶאָמְטנְו השיא תחת השא הטשת רֶׁשֲא תֶאְנְקַה ל

 תְׁשִא-זתָא אקו הָאְנק חור ויִלָע רֶבָעִת רֶׁשֲא שיא
 -לכ תא ןהפַה ּהָל הֶׂשֲעְ הוה ינפל השאה"תא דיִמָעָהְ

 אָׂשַּת אוהה השאָהְו ןועמ ׁשיִאָה הקנו :תאָוה הָרותַה 3:
 פ :הנּוע-תֶא

Car. VL. \ 

 ללָאְרְשַי נב-לֲא רַבּד :רמאל הָׁשמ-לֲא הָוהְי רבו א ג
 רע רֶדָנ רד אלפי יכ הָׁשֲאוִא שיא םהלֲא ָתרמָאְ

 אל רכש ץמלו ןי ץמה רינו ןנמ .:הוהיל רול 5
 ישבו םיקל םיִכְנְהָתְׁשִי אל םיבְנע תֶרָׁשמ"לְבְו הָתְׁשִי

 ןַײַה ןפנמ הֶׂשֲעְי רׁשֲא לכמ ור יִמָי לָפ :לבאי אל 4
 דאל רַעָּת ורזנ רֶדָנ יִמֵחלְּכ :לכאי אל גזזדעו םנַצְרַהַמ ה

 שק הָיהיל רֵייײרְׁשַא םִמָיַה תאלמ"דע וָׁשאֹרלַע רבעי
 "לע הוהיל יה ימָיילָּכ :ושאר רֶעָש עפ לד ההיפ
 דאל ותחַאלו ויחָאק ומאְלו ויִבָאְל אָבָי אל תַמ שָפנ ד
 ימי לכ :ושאר-לע וָהלֲא דֶזנ יִּכ םָתֹמְּב םָהָל אַמטיפ
 םאָתּפ עתָפְב ויֵלָע תמ תומָזיקְ :הוהיל אוה שדק ור 5

 יעיִבְשַה םיּכ ותרהְט םִיְּכ ושאר חלו ורזנ שאר אמט
 הויינְב יש וא םירה יתש אבי יָמְשה םּבּו טלי
 דַחֶא ןהפה הֶשָעְו :דעמ לֶהֶא חתַפ"לֶא .ןהפה"לֶא גו

 שפנה"לע אָטְח רֶׁשֲאמ ול רַפכְ הלל דָחאְו אָט
 ורֶזנ ימידתֶא הוהיל רּזַהְו :אּוָהַה םויב ושארדתֶא שדקו 9

 כ ולפי םיִנשאְָרְה םימוהו םָשֶאְל ֹוָתנְׁשְְּב שָכַּכ איה
 איִבָי ור יִמָי תאלמ םויּב ריזה תַרֹוּת תאו :ורזנ אַמָט 3
 זדוהיל ונּכְרְקדתֶא ביִרְקהְו :דעומ לֵהָא חַתָפילֶא ותא 4

 רַב תֶקַא השב הֶלְִל ָחֶא םיִמָת ותְנשְרְּב שֶבּכ
 לק :םיטלשל מה רֶתָא"ליאְ תאָמהְל הָיִמְת הת ו

 הוצמ
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 םיִחְׁשִמ תֹוצַמ יקיקרו ןמָשְּב תֶלּולְּב תלַח תלכ תוצמ
 46 הֶׂשָעְו הוה נפל ,.ןקפה םיִרְקַהְו :םֵהיֵכְסנְו םָתָחְנִמּ משב
 וז םיִמְלַש חַבְז השעי ליאָהיתֶאְו ותְלְעתֶאְו ותאָטִחתֶא
 :ּוכסנ-תָאְו ותָחְנמדתֶא ןהפה הֶשָעְו תוצמה לס לַע .הוהיל
 18 דתְרֶא הללו רט ׁשאָרתַא דעומ לֶהֶא חת רינה חל
 :םמְלׁשה הבז תַחּת"רִׁשַא שֲאָה"לַע תנו ורנ שאר רעש
 ו תַהֵא הָצִמ תקחו ליִאָהְמ הלשב עֶרוַהיתַא ןהכַה .חללו
 רקא רנה יפכ"לע נו דָחֶא הֶצמ יקר לפה
 כ הוה ינפל הפונה ןהפה םתוא ףינהו :ֹורנ-תֶא וחְלִגְתַה
 הָמּהְּתַה קוש לע הפנְּתַה הֶוָח לע ןהפל אוה ׁשֶרָל
 9 יָנָברְקרדְי רשא רינה תְרות תא :ןיי ריזה הֶתְשי רֶהַא
 רשא לרדנ יִפָּכ ודָי גישת"רשא דבלמ ורזנילע הוהיל
 פ :ורזנ תרות לע הֶשַעִי ןַּכ רי
 2 ונְבדלֶאְו ןרהאדלֶא רבד :רמאל השמילָא הוה רכדי

 ם = ופה רֹומָא לארשי נפת ּוכְָכִה הָּכ רמאל
 הכ ךלא ייפ | הָוהָי ראו ס :וּדְרמׁשְו הי כרב
 ₪ ם :םִלָׁש ךל םשָר ףילא ונְפֹוההְ אשי ם :ָךְחְו
 2 ישמח | !םכָבָא ןנֵאְו לארשי ינבדלע יִמָׁשיתֶא יִמְש

Car. VOU. I 

 א ותא חַשְמִו ןְכׁשמַהיתַא םיִכָהְל השמ תֹולּכ םויב יה
 וְלֵכ-לְכ-תֶאְ חּבְְמַה-תֶאְו ולכלְכיתָאְו ותא שרק
 ישאר לארשי יאישנ ובילקוו :םתא שקו םהשמו
 ;de ךקפה"לע םיִדמעָה םה תטמה יאישנ םַה םָתֹבֲא תיִב
 ג רֶׂשֲע ינשו בֶצ תֶלְנעְַשש הוי ינפל םֶנְּכְרְקדתֶא ואימו
 םָתוא ובירקינ דָחֶאְל רוׁשְו םיִאשנה ינש-לע הל רֶכְּב
 5 םָּתאַמ חס כ :רמאל השמ"לא הָוהְי רמאינ :ןכשמה ינפל
 ללא | םתוא הֶתַתְנו ךעומ להא תרבעזתָא דבעל יהו

en reeםיולה  
 10* הקו קז.2ף
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 "תרֶאְו תַלְנעָה-תֶא השמ חק :ותְדְבִע ִפְכ שיא םיילה 5
 ראו תולה יתש | תא :םיולה"לֶא םַתוא ןּתיַו רֶכָּבַה ז
 | תראְו :םֶתְדְבַע יּפְכ ןושְרנ י ינְבְ ןֵתְנ רֶקְּפַה תַעָבְרַא 8

 יִפְּכ יררמ ינבל ןַתָנ רָקָּבַה תנמש תַאְו תַלְנָה עֶּכרַא
 אל תַהְק נבל :ןהפה ןְרַהַאְִּכ רֶמְתיִא דיְּב םֶתְרְבְע *

 ובירקו ;ּואשִי ףַתָּכַּכ םֶהְלְע שָדַּה תֶרבַעְיִּכ ןח י
 ובירקינ ותא חַשְמַה םֶיְּב חּבְזִמַה תַכְנַח תא םיִאְׂשִנַה

 דלֶא הָוהְי רמאו וחֵּבוִמַה ינפל םֶנֶבְרָקתֶא םָאיִׂשָנַה וג
 -זרֶא ּובירקי םויל לָחֶא איִׂשָנ םויל רה איִׂשָנ השמ

 ןוׁשאַרָה םויכ בירקמה יהו כ :תָבְזִמַה תכנחלו םֶנָּבְרָק ג
 וָּבְרְקְו :הָדּיהְי הטמל םֶדְנִמעֶדָּב ןושחנ ברק 13

 רָחֶא קרומ הלקשמ הָאמּו םישלש תַהַא ףסכיתרעס
 זרֶלָמ םיִאלִמ םהינש ׁשֶדָקַה לקשּב לקש םיִעְבְש ףכָכ

 רֶאלִמ בָהָז הרשע תת ףּכ :הָחְנִמְ .ןמָשב הָללְּב 4
 ותְנשְַּכ דָחָא"שֶבַּכ דַחֶא לא רֶלָּבְְּב דָא רפ :תֶרְמִק וט

 רֶכְּב םימלשה חבנלּו :תאטחל דהא םיזע-ריעְש : :הלפל
 קְרְנשִנְּב םיִׂשָבְּכ הָשִמָח םיִדּותַע הֶשִמַח םליא םינש
 פ :בָדְניִמעֶדְּב ןושחנ ןְּכְרק הו הֶשִמַח
 ברקה :רֶכׁשִֶׂי אישְנ עצב לאגתנ בירקה ינשה םוַב 9

 הלקשמ הָאמּו םישלש תהא ףספדתרעק ֹנָבְרְקתַא
 הש שָרְּפַה לָכְׁשְּב לקש םיִעְבְש ףֶכָכ דָחֶא קרזמ

 הרשע תֶחֶא ףּכ חל משב הֶלּולב תֶלְס םיִאלְמ כ
 -ׂשֶבָּכ דָחֶא ליא רֶקְּבְַּב דָחֶא רפ תרמה הֶאְלְמ בָהְו יו
 חַבְוְלּו :תאטחל דָחֶא םיעדריעש :הלעל ותְנשְדְּב דָחֶא 3

 םיִשְבָּכ הַׁשַמֲח םיִדּתַע הָׁשמֲח םליא םינש רֶכּב םיִמְלשה
 פ  :רָעצְרְּב לאְנַתְ ןּפרק ה השמה הָנָשיִנְּב
 ְבְרְק :ןְקַחְְּב בָאלָא ןְלּובְז י ינבל אישנ יׁשיִלְׁשַה םויכ 2
 ֶהֶא קַרומ הלקַשמ הָאַמּו םישלש תהא ףסכ"תרעק |

 ףסכ
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 תרֶלָס םיִאְלְמו םקינש שדקה לְׁשְּב לש םיִעְבׁש ףָכָכ
 2% הדָאְלִמ בָהָז הָרְׂשִע תחא ףכ :הָחְנִמְל ןמשב הָלּולְּב
 .. .. גז ףןֶּב דָחֶא-ֹשֶבָּכ דֶחֶא ליא רֶקְּכְְִּפ דָחֶא רפ :תרטְק

0 0 

 א םימלשה חבנְלּו :תאַטַחְל דָחֶא םישדריעש :הלעל ותְנש
 הֶגָׁשנְּב םיִׂשָבְכ הָׁשִמֲח םיִדְמַע הָׁשִמֲח םליא םנַש רב
 2 :ןלַחְדְּב בָאיְלֶא ןּפְרֶל הו הָשמח
 ל :רּואיְִשְךּב רּוציִלֲא ןבואר ןנְבְל אישְנ יִציִבְרֶה םויּב
 גג קרומ הלקשמ הֶאמּו םישלש תַהַא ףסְכְרתרעק וכ
 םיִאָלְמ םהינש ׁשְדָקַה לֶקָשְּב לקש םיִעְבׁש ףַסָּכ דָחֶא
 32 הֶאְלְמ בָהְז הרשע תחא ףֶּכ :הֶחְנִמְל משב הָלילְּב תָלְס
 9 ּתְנָשְּב דֶקֶא"שְכָּכ דָהֶא ליא רָקְּבְדִּב דָחֶא רֶפ :תַרָמְק
 הל רַב םיִמְלְשַה חַבְולּו :תאָטַחְל דָחֶא םיוע-ריִעש :הֶלעְל
 הנשי םיִשָבְּכ הָעִמַח םיִדְתַע הָׁשִמֲה םליא םנָש
 פ :רוָאידָשְרּב רּוצילֶא ןפרְק ה הָׁשִמַח
 6 יִרָשיִרוצְדְּב לאימְלש ןועמש ינְבל איִשְנ ישיִמָחה םוּב
 גז קרזמ ּהָלָמְׁשִמ הָאַמּו םישלש תַחַא ףֶסְּכְתרעק וברק
 םיִאְלִמ ו םהיִנש ׁשְדָקַה לֶקָשְּב לָקַׁש םיִעְבש ףָסָכ דָחֶא
 % הָאלִמ בָהָז הרשע תֶהַא ף :הָהְנמְל משב הָלּלְּב תָלְס
  ֹותנְׁשְְב דָהָאׂשֶבָכ דָהָא ליא רֶקְּכְִּב דָחֶא ךפ :תַרָמְק
 4 רָב םימלשה חַבולּו :תאָטחְל ךָהֶא םִוע-ריִעְש :הָלֹעְל
 ךֶנָׁשנְּב םיִׂשָבְּכ הַׁשִמֲח םיִדְתַע הָׁשִמֲח םליא םנָׁש
 שש פ יֶָשיִרצְרַּב לאימלש ןפרה הז הָשמַח
 13 וְּבְרָק :לֶאּועדְּב ףָכְלֶא ךנ נבל איִשְנ יששה םיַּב
 דָחֶא קָרְומ ּהָלָקְׁשִמ הֶאִמְו םישלש תהא ףְכָכיתַרעְק
 תל םיִאְלְמ םקינש ׁשֶדָקַה לֶקָשְּב לָקָש םיִעְבִש ףַסּפ
 44 :תרטקהַאלִמבָקְנהְרָשַע תהאףָכ :הָחְנמְלןמׁשב הֶללְּב
 המ :הָלֹעְל ותְשְךִּב דָהֶא-ׂשֶבַּכ דָהֶא לא רָכְּבְַּכ דָחֶא רפ
 4 םיִנש רֶבְּכ ֿםימְלָׁשַה חבולּו :תאָטַחְל דָחֶא םִנע-ריעְ

 םליא
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 הָׁשמֲח ְָנׁשנְּב םיִשְבְּכ הֵׁשְמֲח םיָרְּתִע שמח םליִא
 פ :לֵאֹעְּדוַ ְב סא רק ה

 :דוהיִמָעְדִּב עֶמְׁשיִלֲא םִירְפֲא יִנְבְל איׂשָנ יִעיבְׁשַה םָֹּכ 8
 קָרומ הֶלֶהׁשִמ האמ םישלש תשא ףסְכְתרעק ּוָּבְִק
 םיִאָלִמ םהינש שדה לֶקָשְּב לקש םיִעְבַש ףַסַכ דַחֶא

 הֶאלמ בהְז הרשע תחא ףָּכ :הָחְנמל משב הֶלּולְּב תלס ג
 שז צץ עד ז

 ותְנְׁשְדְּב ָחֶא-שֶבָּכ דָהֶא ליִא רֶקְּכְדִּבדָחֶא רפ ב 1
 רכב םיִמְלְשַה חבל :תאָטִחְל דָחֶא םיזעריעש :הלעל 5
 הנשגב םיִשְבּכ הָשִמַח םיִדְתַע הֶשמַח םליא םנָש =

 פ | :דוקיִמַעְדְּב עמשילַא ןפרק הו הָׁשִמַח
 :רּוצהְדפְדַּב לֵאיִלמנ השנֶמ נבל איִׂשָנ יֵנמְׁשַה םויַּב

 קַרְזִמ ףלקשמ = לָאמּו םישלש תַחא ףספ"תרעק ֹנָבְרְק ה
 םיִאלמ ו םֶהינְׁש שָדְפַה לֵׁשְּב לקש םיִעְבש ּףָכָּכ דָהָא

 הָאָלִמ םֶהָזהָרשִע תא ףכ :החנמל אב הל הל 56

 רֶכְּב Ae הבוס :תאמחל רז רָהֶא םיזעריעש ל העל 5
 זרנְׁשיִנְּב םיִשְבְּכ הָשִמָח םיִדְתַע :השמָח םליא םיִנש
 2 :רוִצהְדְּפְַּכ לאילמג ןפרק הו הָׁשְמֲח
 ופרק נעדר ןדיב ץכָינְב + ינבְל איׂשָנ יעישתה םייַּכ ל

 דָחֶא קָרְוִמ ּהָלָקְׁשִמ הֶאְמ םישלש תַחַא ףֶסָכדתרַעְק
 תָלְס םיִאלִמ | םָהיֵנׁש שדְקה לָקָשְּב לקש םיִעְבש ףֶָ

 ;דֶאְלמ בַהָז הרשע תהַא ףּכ גה ןְמָׁשַב הֶלּולְּב 2
 ותְנְׁשְְּב דָחֶא-ׂשֶבַּכ ָהֶא לא רֶכָּבְוְּב דָהֶא רפ :תְרטֶק 3
 רֶָכָב שימְלׁשַה הבְלּו :תאַטַהְל דָחֶא םיזעדריעש ש :הלפל 5

 רֶנְׁשְהִנְּב םיִׂשָבְּכ הָׁשְמֲח םיִרּתַע לְׁשִמַה םליִא םינש
 פ :ינעֶדגָּב ןָדיִבֲא ןּפְרְק הז הָׁשְמֲח
 ָבְרָק :יֵּדׁשיִמַעְּב רעיִחֲא ד ד נבל אישְנ יריִׂשֲעָה םויב 6

 דִחֶא קמ ּהְלָקְׁשִמ הֶאַמּו םישלש תהא ףסכ"תרעק
 ףסכ
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 תֶלָכ םיִאְלְמ וםָהנְׁש שֶרָקַה לֶקָשְּב לקש םיעבש ףַסּכ
 ₪ זרָאלְמ בָהָז הָרָשָע תחא ףּכ :הָחְנִמל ןמָשב הָללְּב
 ₪ ּותְנְשְּב דחֶאישָבָּכ דֶחֶא ליא רָכְּבְרְב דָחֶא רפ :תרשק
 זו רַהְּב םימלשה חלו :תאַמַהְל דָהֶא םיזעְריִעָש :הֶלַעְל
 ךְנׁשְנְב םיִשְבְּכ הָׁשִמֲח םיִרְתַע הֶשִמַח םְליִא םנָש
 עבש פ = :יֶּדׁשמעְְּב רעִהָא ןפרק הָו השמִמ
 זי +ןְרְכְְְּכ לאיענפ רש גבל איׂשְנ םוי רֶׂשע יֵּתׁשַע םויָּב
 13 קָרזמ ּהֶלָהְׁשִמ הָאמּו םישלש תחא ףְכֶּכ-תרעק ָבְרק
 םיִאְלְמ וםֶהיגְׁש שדקה לָקְׁשְּב לקש םיִעְבְש ףָכָכ דָחָא
 ז4 הָאְלִמ בָהְז הרשע תקא ףּכ :החנמל משב הֶקלְּב תֶלְס
 . . סינא ה ותְנְשְְּב דָחֶאְשָבְכ דָחֶא ליַא רָכְּבְב דֶחֶא רפ !תַרָמָק

 זז רַב םימלשה חבל :תאָטַחְל ךָהֶא םיזעיריעש :הקעְל
 ָךְנׁשנְב םישָבְּכ הָׁשִמֲח םיִדְתַע הָׁשִמֲח םֶליִא םִינש
 ב ןְרְעְְּב לאיענפ ןפרק הז הָשמח
  :ןניִעְדְּב עריחא ילְּתְפִנ ינְבְל איִׂשָנ םוי הֶׂשְע-םנְׁש םויְּב
 ז9 קָרומ הלקְשמ הֶאְמְו םישלש תחא ףסכ"תרעק וְּבְרְק
 זביאלמ |םהיִנָש ׁשֶדָקַה לֶקֶשְּב לקש םיִעְבש ףַסּפ דָחֶא
 פ הָאלִמ בָהָז הָרָׂשִע תקא ףכ :הָהְנמְל משב הָלילְּב תֶלְס
 8: וֲנְשדָּב דָחֶא-ׂשְבּכ דָהֶא ליַא רָקּבְּב דָחֶא ךפ :תרֹטְק
 ₪ רכב םימְלְׁשַה חבל :תאָטַחְל דָחֶא םיִזעריִעְש :הָלעְל
 ךְנֶׁשנְּב םיִׂשְבְּכ הָׁשִמֲח םיִרְתִע הָשַמָח םליא םינש
 פ :ןְניִעְּב עֶביהָא ןפרק הו השמח
 % לֵאָרְׂשִי יִאישְנ תַאמ ותא השמה םוְּב ַחַבְמַה תַכְנֲח | תא)
 תיִּפַּכ רָשָע םנָׁש ףָסְכיקרומ הרשע םיִּתְש ףָכָכ תֹרַעְק
 הפ ףָבָכ תחַאְה הָרָעְקַה הָאַמּו םישלש :הֶרָשָע םיִתש בָהֶ
 ברא םיפלא םילכה ףסכ לכ דָחֶאְה קרמה םיְִבַשְו
 86 תֶאְלְמ הֵרְׁשְע-םיִתְׁש בָהָו תופפ :ׁשֶדְּקַה לקַשְּב תוִאמ

 תֹופַּכַה םָהזלְּב שֶדָקה לק ףכַה הָרשִע הרשע תרטק
 םירשע
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 םליא םיִרּפ רֶׂשָע םנָׁש הָלֹעְל רֶכָבַה"לְּכ :הֶאָמּו םיִרְשָע 2
 יָריִעְׁשּו םָתָחְנַמּו רשע םינש הנשגב םיִשְבְּכ רשעיםינש % 8
 םיִרשעםימלשה חב רכב לו: תאטחל רשע םינש םיזע ₪

 -נָּב םיִׂשָבְּכ םישש םיִדִּתַע םישש םליא | םיִרְפ הָעְּבְרִאְ
 אבְבּו :ותא חשִמה ירְחֶא חַּבְזִמַה תָּכְנֲח תאו םישש הָנָׁש ₪

 רּכַּדִמ לוקַהדתֶא עמָשיו לתא רּפדְל ל דַעומ לָהֶאלֶא הָׁשֹמ
 םיִבְרְּכה יש ןיכמ תדטה ןר רֵא-לַערְׁשַא תֶרֹפַּכַה לעמ וילא

 :וולא רכה
 .Car טו ח

 ל פ פ פ ח
 ָתְרַמָאְוןרֵהָא-לָא רֵבַּד :רמאל השמדלֶא הָוהְי רבו א ג

 תַעְבָשּוריאָיהְרומהְיִנפ לומדלֶא תֹרנַהתֶא =תְלעַהְּבוולֲא
 היתר הָלְעַה הָרונַמַה ינפ ,למלָא ןר רֵהֲא ןֶּכ שעיו :תורנַה 3
 הָׁשָקְמ הרגמה השעמ הו :השמדתא הוה הוצ רֶׁשֲאַכ 4

 הארה רֶׁשֲא הֶאְרַמַכ אוק השקמ ּהחְרפדדע הָכְרְידעבַהְ
 פ :הָרנמַה-תֶא הֵׂשָע ןֶּכ הָשמדתֶא הָוהְי
 נב ומ םיקה-תֶא חק :רמאל השמ"לֶא הוהְו רכדנ ה
 רוה םרָדַמְל םֶהְל הֶׂשֲעַתהכְו :םֶתא תרה לארשי ז

 סְּבְכְ טבל" רעה ּוריִבְעָהְו תאטח ומ םהילע
 הלל תל ותַחְנִמּורֶלְּכְדּב רפ וחָהְלו :ורָהְטהְו םֵהידנְב 5
 "תֶא ָּתְבְרְקַהְו :תאַטהל חקת רבב ינשדרפו ןמשב 9

 נב תרד תְלַהְַהְו ךעומ לָהֶא ינפל םולַה
 גב וכְמָסְו היה ינפל םולַה-תֶא תְבְרקהְו :לֶאְרְשי
 םיולהדתא ןרָהַא ףיגהו :םיולה"לע םהיִדְידתֶא לאְרְשי ג

 -זרֶא דבַעְל ּוָהְו לארשי נְב תַאמ הוי ינפל הָתּונְת
 םיִרָפה שאר לַע םֶהיִרְיתַא ּוכְמְסִי ולה :הָוהְי תָרֹבָע ג

 רפכל היהיל הלע דָחאָד-תֶאְו תאַטַה דמָאָה"תֶא השעו

 נב יגפלו ןרהא ןנפל םיולקדתא דמעה :םולה"לֲע ו
 תפגהו
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 44 ךותמ םולהדתֶא ּתְלּדְבַהְו :הוהיל הָפנְּת םתא ּתְפִנהְ
 2 םכּוְלַה ּואָבְי ןכדירחאו :םיולה יל ויה לארשי נב
 | פת םתא ּתְפִנִהְו םתא תרהטו דעומ לָהֶאתֶא בל
 ו תרטפ תחת לארשי נב ךותמ יל המה םיִנְתְנ םיִנְתְנ יִּכ
 וז יִּכ יל םָתֹא יתחקל לֶאְרְשי יֵנְּבִמ לכ רוכְּב םֶחְרלְּכ
 יתפה םוָּב הָמַהְּבַבו םֵדֲאְב לֵאְרְׂשִ נב רֹוכָּב"לְכ יל
 ו דתֶא חכָאְו :יל םָתא יתשדקה םִיַרְצִמ ץֶרָאְּכ רוכְּבלְכ
 19 "תִרֶא הא :לֵאְָׂשִי .ִנְבְּב רוכְּבדלָּכ תַהַת סולה
 דבעל לַאְרְשִי נב ףותמ ובל ןרהאל | םיִנְתְנ םיולה
 נבלע רפכלו דעמ לָהֶאְּב לֵארְׂשחנְּכ תרבע-תַא

 לֵאְָׂשִינְּב תשנב ףג) לארשי יב היי אלו לארשי
 כ ילֵאָרְׂשִנּב תדעלָכְו ןרהאו השמ שעה :שדקהילֶא
 ושער םיולל הָשמדתא הוה הצ-רְׁשַא לכָּכ םיולל
 וו םֶהידְגְּב ּוסְבַכַ םףלה ּואְטַחְתַו :לֶאְרְשי יְּב םֶהְל
 ןְרַהֶא םהילע רפכינ הוה יגפל הָפּנֲה םתא ןרהֶא ף
 9 לָחאְּב םֶתְדְבְעתֶא בעל םיולה אב ןכדירחאו :םרהטל
 הֶשמחתַא הוה הּוצ לָשָאּפ וגב ינפלו ןרהא ינפל דעומ
 5 קרשמדלָא הָוהְי רדיו ס :םהְל ושע ןכ םיולהדלע
 24 הֶלְעַמְו הגש םיִרָשָעְו שמח יבמ םיולל רשא תא ;רמאל
 הכ םםישִמֲח ןָּבִמּו :דעומ לָהֶא תדבעב אָבַצ אצל אוב
 א "תֶא תרש) :דע דָבַעי אָלְו הרבעק אָכְצִמ בש הש
 הָבָּכ דָבַעְי אֶל הָדבעַו תָרָמְׁשַמ רָמשל דעומ לַהְאְּבּויָחֶא
 שיש = ם :םָתֹהְמִׁשַמְּב םיוקל הָשָעַת

 65 .IX מט

 א תריִנָשַה :הֶנָשַּב יִנִסרַּבְרִמְּב השמדלָא הָוהְי רָכדנ
 ג ּושעיו :רמאל ןושארָה שֶרְהּפ םירצמ ץְרָאמ םֶמאצל
 3 םכוידרשָע הָעְּבְרֶאְּב :ודְעְוְמְּב הַסַּפַה-תֶא לַארשינְב
 שרהב | 4 שא וש 4%

 אתרטנ ץמק ז. 2. ט



 08. 9. ₪ ךתלעהב רבדמב 234

 ויתֹח"לּכְּכ רֲעֹמְּב ותא ושעת םִיבְרעַה ןיִּב הוה ׁשֶדֹהְּב
 לֵאָרְׂשִ בלא השמ רד :ותא שעה ויַטפׁשמלַכְכו +
 רֶׁשֲע הָעָברַאְב ןושארּב חַסַּפַהתֶא ושעיו :חַסַּפַה תשעל ה

 ףוחיהוצ רֶׁשֲא לכ ניס רֵּבְדמְּב םִיַבְרעֶה ןיּכ שחל ם
 ויה רשא םיִׁשנֲא יה .:לארשי נב ושע ןַּכ השמד תֶא 5

 אוָהַה םיּ הכּפַה-תְׁשֲעַ ולכידאלו םדֶא שפנל ז םיִאְמִמ
 ורמאיו :אֹוהַה .םויב ןרהא ינפלו השמ נפל וברק 7

 הדל םֶדֶא שפנל םיִאְמְמ ונחנא ויִלֶא הָמַהָה םיִשנֲאָה
 יב ות ּורְַמְּב הוי ןפרְקדתַא בירקה יִתְלְבְל ערג
 הוצי-המ הָעְמְשֶאְו ודמע השמ םֶהלַא רֶמאֹו :לאְרְשי 5

 פ םֶכְל הוה
 רש ינּפִילֶא רָבּד :רמאל השמדלא הוי רָּבְד

 הקחר רב וא ט שפנְל | אמט הָיחְייִּכ שיא שיא רמאל
 שה ׁשדהְּכ :הוהיל חספ הָשַעו םכיתרדל וא םַכָל ג

 תרוצמזלע ותא .ושעי םיפרעה ןיּב םָי רשע הָעְבָרְַּב
 אָל םַצָעְו רקפידע ֹונָמִמ ּורֵאְׁשדאל :ּוהְלְכאָי םיִרְרִמו ו
 -רֶׁשֲא ׁשיִאָהְו :ותא ושעי חספה תכְחלְבְכ ֹוָבורָּבְׁשִי 3

 הָתְרְכנְו הכַפַה תישעל לַדָהו היד" ךִרדְבּו רוהָמ אוה
 ֹודעמּב .בירקה אל הָוהְי ןפרק ויכ הימעמ אוהה ׁשְפנַה

 הׁשֲעְו רג .םֶכָּתֶא .רוגיחיכ| .:אּוהַה שיאה אשי ואטח 4
 הרקח השעו כ ֹומְּפְׁשמְבּו הספה תֶקְחְּ הוהל הספ
 ובו: = ץֶרֲאָה הָרוֲאלּו גלו םֵכְל הָיִהְי תחא 3

 תרדַעָה לָקֶאְל ןְכְׁשמַה-תֶא ןנֶעַה הָפּכ ןְבְׁשמַה-תֶא םיִכָה
 הָיְהְי ןּפ :רקבדדע שָאיהַאְרמְכ ןָכָשמהדלע היי בֶרַעְבּו ו
 תרולעה יפלו ;הֶליִל שָא"הַארמו ונָפכי ןֶנָעָה דימָת וז

 םוסמכו לאְרשי ינּ ּעָסִי ןכ יֵרֲחַאְו לָהאָה לעמ ןֶנָעֶה
 יִפְדַלָע :לארְשי ינב .ּוטָחִי םש ןְנעֶה םָשְדְכְשְי רֶׁשֲא 8

 הוהי
 יה לע דוקנ ד. 10. ויהיו ןידיבס +. 6
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 רֶׁשֲא יִמָיילָּכ וחי הוהְי יפדלעו לֵאָרְׁשִי נב ועְסַי הוה
 ופ ןפְׁשִמַה-לַע נעה דיִרֲאַהְבו נֲחי ןֵכשמַה-לע ןנעה ןְׁשי
 אָלְו הָוהְי תַרַמְׁשִמדתֶא לארשידינב ּורָמְשו םיכר םימָ
 כ לע שמיל רפסמ םיִמָי ןנָעָה הָיִהְי רֶׁשֲא שו זועָסִ
 א עה הוי רֶׁשֲא שף ּועָסי הוה יפדלעו ּונחְי הוהו יפ
 הָלְַו םִמוי וא ּועָסִּ רק ןנה הֶלַעִו רקבדדע ברעמ
 9 יִרָאְהְּב םימָיוא שדחיוא םימיוא זוכה ןעַה הל
 ועָפי אלו לַארשידיגב נחי וילַע ןשל ןָּכְשמהדלע ןנעֶה
 23 -תֶא ועָסי הוה יפ"לעו ונח הוה יַפ"לַע עס ותלעהְבי
 פ = :הָשמייְב הוה יפילע ורָלְש הודי תרמשמ

 . 0 אי

 פא תֶרְצוצַה יתש ףל השע :רמאָּל השמ"לֶא הָוהְי רֵּבַרו
 עמלו הדעה אָרְקִמְל ד ל יִיְָו םָתא הָשַעִת השקמ ףָכּכ
 3 =לֶא הָלְָהילּפ יל ודנו ןהְּב ֵעְכִתְו :תנֲהְמַה-תֶא
 : ללא ודו שכחו תֵהֲאְּבידסַאְו :דעומ לֵהֶא התפ
 ה ועָמְנְו הָעּורּת םקעקתו -ולָאְרְשִייִפְלַא ישאָר םיגישוה
 ועמו תינש הערת םֶתעַקִתּו :המדִה םינהה תונָחְמה
 , ביס ּועְקְתְי הערת המה םינחה תֹונֲהַּמַה
 8 ןרהא נבו ועיר אלו ּועקְתִת לֵהָקַהתַא ליִהְקהְב
 םלוע תקחל םכל וה תרצה ִעְקְתִי טינה
 9 ררצה לפה" םֶכָצְרַאְּכ הֹמֲחְלִמ יאבְת"יִכְו :םכיִתְרדל
 םֶכיָהְלֶא הוה נפל םּתְרַּכְנְו תרצצהפ סתר םָכְתֶא
 י ןבָכיִדַעומְבּו םֶכְתַקְמַש םויבו :םֶכיִביִאִמ םָתְעשיִ
 לַעְו םֶכיִתְלע לע תָצְצָהב םֶתְעְקְתּו םֶכשַדֶח ישארו
 נָא םכהְלֶא ינפל ןּורְכול םֶכְל יה םֶכיִמְלָש יֵהְבְ

 ישימח פ :םָכיהְלֲא הוה
 ג יל שרב םיִרׂשעְב שה שֶדֹחב תה הגב יד

 ןנעה
 התוחס 'צ ז.9.י קוב ץמק ד. 5. יט
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 םָהיִעְמַמְל לֶאָרׂשִינְב עס :תֶדֵעָה ןְכׁשִמ לעמ ןָעָה 9
 הָנשאְרַב ועָסיו :ןֶראָפ רַכָדַמְּב ןְנְעַה ןּכְשיו יניִס רָכְדִמִמ 8
 קרֶדוהיחדינב הנחמ לנה עטו :השמדדוּב הוי יפדלע 4
 -לעְו :בדימעדְכ ןושחנ ואָבְצְדלַעְו םתאבצל הָנשאָרְב וט
 הטמ אָבְצדלַעְו :רֶעּוצדְב לאנתנ רֶכׁשֶׂשִי יֵנְּב הטמ אָבצ 6
 -ינְב עס ןָכשמַה דרוהו :ֹןלֵהוְכ בָאיִלֶא לובי יִנָב 7
 ןְביאָר הגחמ לנד עסנו :ןְבְׁשִּמַה יאשנ יררמ ינְבּו ןושרג 8
 הטמ אָבְצְ"לְָו :רואידשדּב רוצילא ואָבְצ-לְו םתאְבְצְל ו
 דינב הממ אָבְצ"לַעְו :יּרְׁשיִרּוצְב לֶאיִמְלש ןועמש :ינָּב כ
 שקמה יאשנ םיִתָהקַה ועו :לאועדךּב ףסילא דג ו
 -ינב .הֶגַחִמ לה עַסְנְו :םָאפ-דע ןְּכְׁשמַהזתֶא ומיקהְו 2
 -לעו : :דוָהיִמְעְדּב עֶמ ;ָשיִלֶא ואָבְצ-לְו םֶתאְבְצְל םירפא 33
 . אָבְצְ"לַעְו ;רצְדַפְּ לֶאיִלַמְ השנמ נב הטמ אָבְצ 4
 -ינְב הגחמ לנד עטו :ינועדנהּב ןדיבא ןמנב ינְב הממ הכ

 רֶזָעיִחֶא ואָבְצ-לַלְו םתאְבַצְל תֶנַחמַהְילָכְל ףסאִמ ןד

 "כ לאיענפ רׁשֶא נב הטמ אָבְצ"לַ :יִדשימעְִּב ₪
 הלא :ןניִעְדְּב עריחא יִלָּתְפִנ יִנְּב הטמ אָבְצ"לַעְו :ןֶרָכָע 2;
 רמאנ | ם עפ םתאבצְל לַארׁשחנְב .יעסמ ₪9

 | םיעְס) השמ ןקח יעדמה לר בבל הֶשמ

 רַמאַיו :לארשילע בוטדרְבד הוה ל יָבְטהְו ונחֶא ל
 :ךלא תְלמלָא יצְרַאזלָאדסַא יכ ךְלֲא אֵל ולא

 רֶכְדַמַב ונהנה תר ןכ"לע ו כ ונָתא בועת אָנלַא רַמא 1
 בוטה | הָיהְו מע דלתייכ הָיָה :םיניעל ּונָכ ָתיָהְו =
 רהמ עס ודל ונבטהו טָמִע הָוהְי בימי רֶׁשֲא אוהה ג

 םהינפל עסנ הוהידתירב ןורַאו םימנ תֶׁשְלש ְךֶרָּד הוה

 ;רהְי ןמג :הָחְּמ םָהָל רחל םיִמָי תשְלְש רד א
 םהילע
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 < עְסנ יִהְה פ  :הָנָרמַהְךמ םָעְסְִּב םֶמוי םָהיֵלֲע
 | סנה בוא וצפו הוה | המק השמ רֶמאֹנ ןְרֶאָה

  תרבְבְר הֶוהְי הָבּׁש רַמאי הָחְנְבו :ְּנפִמ יִאְנשִמ
 פ 5 : לֵאָרְׂשִי יִפְלא

 אי .Car א אי |

 א רחו הָוהְי עמשיו הוה יִנְֶאְּב ער םיִנְנאתמְּכ םֶעָה יִהָיו
 :הגחְמה הצקב לכאתו הָוהְי שא םֶּבִדִרַעְבִַו ופא
 2 עבְׁשתו הֹוהיחלֲא השמ ללפִתַו השמדלָא םַעָה קעצו
 5 םָכ הָרְעָבְיִּכ הָרָעְבִּת אוהה םוקמה"םש אָרָכּ :שאה
 4 ומשו ואת ואתה יפרקכ רֶׁשֲא ףכפסאָהְו :הֶוהָי שא
 ה וגר :רְׂשְּב "נלי ימ ורמאיו לֵאָרְִׂי נב םג ופְביו

 תַאְו םיִאְשקַה תֶא םנח םָרְצִמְב לקאערׁשָא הִָּדִהתא
 :םימּוׁשַה-תָאְו םיִלָצְּבַהדתֶאְו ריִצָחָהתֶאְו םיִהטְבָאָה
 5 ןָמַהְו :וניניע ןּמהלא יִחְלְּב לכ ןיִא הָשְבַי ונשפנ הת
 8 וטקלו םֶעָה ימָש : : חַלדְּבַה ןיעפ וע אוה דנ"ערזכ
 ותא ושָעְו רּורָּפַּב ּולָשְבּו הָכדִמַּב וכד וא םִיַחְרְב ּונֶחטְ
 9 ילטה תֶדָרְבּו :ןמשה השל םעטכ ומעט הָיָהְו תֹונע
 י-תֶא הָשמ עַמְשיו גויִלָע ןמה דרי הליל הָגָחַמַהְ לע
 הוהְי ףאזרחי ולהא קפל שיא ויתחפשמל הכב םעֶה
 וג הַמְל הָיהְידלֶא השמ רַמאַֹו :ער השמ יניעבּו דאמ
 -תֶא םשְל דיניעפ ןח יִתַצִמ"אל המ ףדבעְל ערה
 ג םֶעֶה"לְּכ תא יִתירְה יִכְנִאָה | :יִלָע הזה םַעָהלָּכ אשמ
 ְּךֶליֵהְב ּוהאָש לא רמאתהיכ והיתדלי יכנא"םא הוה
 תְעּבְשנ רֶׁשֲא הָמָדֲאָה לע קניַה-תֶא ןמאָה אָׂשִי רׁשֲאַכ
 ג: ֵכביייְכ הזה םֶעֶה"לְכְל תתל רֶטְּב יל ןיאמ :ויִתְבַאל
 4 יכנא לכוא-אל .:הלכאנו רַשְב ונְלְדהְנְ רמאל לע
 וש דכאו :ינָמִמ דָבָכ יִכ הזה םעֶה-לָּכיתֶא תאשל ילכְל

 הככ
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 ףיניעְּב ןח יִתאֵצְמ-סִא גרה אנ יִנְגְרֶה יל הֶׂשְעיִהַא | הָכָּכ
 פ :יִתְעְרְּב הָאְראלַא
 ינקומ שיא .םיִעְבְש יִל"הֶפְסֶא הָׁשֹמלֲא הוה רָמאַ
 תְחקלְו וירמשו םַעַה ינקז םה"יכ ָּתְעַדי רשא 5ארשי

 יתר יתד :ךמע םש ּובְצְִתַהְו דעומ לָחֶא"לֶא םָתֹא גז
 םכהילע יִּתְמׂשְו ףיִלָע רֶׁשֲא ַחוָרָהְמ יתְלַצֶאְו םָׁש למע

 -לֵא :ףדבל הָתַא אשת"אלו םעֶה אֵׂשַמְּב תא יאש 1
 םֶתיִכְּב יִכ רֶשְב םתלכאו לחַמל ושדקתה רמאת םֶעָה
 םירצמכ וגל בוטיכ רשְב ונלכַאְי ימ רמאל הֶוהְי יאָ

 ןולְכאה דֶהֶא םִי אל :םתלכַאו רֶׂשְּכ םכְל הוה ןַה 9
 אָלְו םיִמָי הָרָשַע אלו םימי הֵׁשִמַה | אלו םימי אלו

 הָיַהְו םָכּפֲאַמ אֵצַירְׁשִא ךע םיִמָי ׁשֶדַח ודע :םוי םיִרָשָע כ
 םֶבְּבְרְקְּב רֵׁשֲא הָוהְיתֶא םּתְסַאְמִיִכ ןע אבול םַכָל

 מאיו :םִיָרְצממ נאצי הז הָמְל רמאל 'נפְל יִּבְבַתַו ג
 ובְרקְּב יֵכְנָא רֶׁשֲא םֵעָה ולנר לא תואמ-שש השמ

 ןאצה :םימי שח ֵלְכֲאו םֵהל ןתֶא רֶׂשְּכתְרֹמֲא הָּתַאְו ל
 ףסֶאָי םיה נְּד-לְכתֶא םא םהל אֵצְמו םהל טחשי רקְבו
 פ :םֶהְל אָצְמּו םָהל

 רָאְרִת הָתִע רצקת היי יָה הָשמ"לֶא הי רמו 3
 תא םעָה"לֲא רבו השמ אציו :אלזסא ירבד ךרקיה א

 םִתא דמעיו םָעָה ינקזמ שיא םיִעְבש .ףסאה הוהְי יֵרְבִּד
 לצאר וָלֲא רבו עב ו הוי דר :לָחאַה תָביִבְמ הכ

 יהו םינקזה שיא םיעבש-לע | ןַתַיו וילע רֶׁשֲא חּורָהְוִמ
 "ינש וראשי :ּופָכִ אלו ואָּבְנְתִַו חּורָה .םָהיִלָ ַחוְנְּכ 6

 דדימ ינשה םִשו דללא | דַחֶאְה םש הָנֲחַּמַּב | םיִשְנָא
 הֶלַהֶאַה ואצי אָלְ םיִבְתְּכַּב הָּמַהְו ַחּורָה םֶהְלַע הת

 דדְלֶא רמאיו הָשמְל דו רענה ץריג :הָנֲהַמּב יִאְּבנִתו גז

 תרֶרָׁשִמ כ עָשּוהְי ןער :הנֲהמַּב םִאּבנְתִמ דמו א
 שמ
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 א הָׁשֹמ ול רָמאו :םָאָלְכ השמ נֹדֲא רָמאיוויִרְחְבמ השמ
 ; וי ןתודוק םיאיבנ הוהי םע-לכ ןהוימו ילהָתַא אגלמה
 > ינקו אה הנחמה-לָא השמ ףסָאו :םהילע והורתֶא
 31 שטו םִיַהְדִמ מ םילש זו הָיהְי תאמ | עֶסְנ חורו :לֵאָרְׂשִ
 החמה תיִביִבְס הכ םוי ךִרֶדְכּו הכ םּוו ךרדּכ הָנַחְמַהְ"לע
 9 "ַלָכְו אהה והלב םֶעִה קו :ץרָאה ינפדלע םִיָתְמאְכ
 ףסָא טיִעממַה טשַה-תֶא ופסַאו תרחמה םיולכו הלילה
 :קרנחמה תוביבס חוטש םֶהָל וחטשיו םירמח הָרָשע
 33 עב הָרֵה הוה ףאו תרכי םרט םהינש ןיב נע רָשְּבַה
 % םוקְמַהְיםשדתַא אָרְקִיַו :דאמ הָּבִר הָכִמ םֶכב הָוהְי ךג
 :םיִואְתְמַה םַעָהְדתֶא ּורְבָכ םשדיכ הָואָּתַה תורְכק אהה

 הל פ :תורצחב ויהיו תורצח םַעָה יִעַסִנ הֲאַתַה תוְרְבקִמ
CAP. 11 aבה  

 א תיִשָכַה השאה תודאילע השמב ןרֶהָאְו םירמ רֵּבַדּתַו
 2 הָׁשֹמְביְרַא קָרַה ולָמאו :חסל תישכ השאייִּכ חְסְל רשֶא
 3 שיאָהְו :הוו עמשו רבד ונָבהםנ אלה הוה רָבּד
 ם והָמְרֲאָה ינפילע רשא םדֲאָה לכמ דאְמ ונע השמ
 4 םכירִמלֶאְו ןרהאדלֶאְו השמדלא םאָתַפ הוה רַמאֹו
 ה ד le ואציו דעומ לָהָאהלָא םְכְתְׁשְלְׁש ואצ
 םירמו ןְרָהֶא ארקיו לֶַאַה התפ דמעוו ןנע דמַעְּב הוה
 6 םָכֲאיִבנ היהידסא ירבד אנרעמש רמאו :םהינש אַ

 ז ןכיאל ּויְּבירְבדֶא םולחפ עיְִתֶא זְלֵא הָארמַּב הלה
 8 "רָּבְדֶא הָפ-לֲא הַּפ :אוָה ןִמֶאְנ יתיּבְילְכְּב השמ יָּדְבַע
 אָל עודמו טיבי הוי תַנְמְתּו תֹדיַחְּב אָלְו הָאְרַמּו וב
 9 םבָּב הָוהְי ףאזרחיו :הַׁשמְּב יִּרְבַעְּב רֵּבַדְל םָתאֵרְ
 י גְלָשַּכ תעבצמ םירמ הגהו לָהאָה לעמ ר ןנעהו :דליו
 ג =ֵלֶא ןר רהא רֶמאַֹו :תערצמ ההְ םירמדלֶא ןרהא ןפו
= 4 
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 נְלַאנ רֶׁשֲא תאַמַה ונילע תַשְת אָנְלַא יֵנְרָא יב השמ
 זכָחְרְמ ותאצְב רשֶא תֶמּכ יהת אָנ"לֲא .:ונאטח רֶׁשֲאְו 9
 לא רָמאל הָוהְיִלֶא השמ קעציו :ורשְב יִצֲח לבֲאוומַא 39

 ריטפמ פ :ּהְל אנ אָפְר אָג
 אלה הינפב קר קָרָי ָהיִבָאְו השמדדלֶא הָוהְי רמאיו
 הרָנַהְמְל ץוחמ םיִמָי תעבש רֶגְפת םימָי תעבש םלָכת

 םימְי תעש הנחמל ץוחמ םירמ סו :ףקָאה ראו יט
 תורצַחְמ םֶעָה עסְנ רהאו :םירמ ףסָאה-דע עַסְנ אָל םֶעָהְו
 :ןְראָּכ רכְרְמִב מָה

GX SUT; 0 

 8 ל 5 פ פ גי
 ורְמו םיִׁשנֲא ףלדחלש :רמאַל השמ"לא הי רבא 9

 דִחֶא שיא .לארשי ינבל ןתנ יִנֲארׁשֲא ןַעְנְּ ץֶרֶאדתֶא

 חלש :םֶהָּב איש לָּכ ְלְשַת ָֹתבֲא הָטַמְל דָחֶא שיא 5
 זכיִשְנַא םלְּכ הָוהְי יפילע ןֶראָּפ רכְדִממ השמ םֶתא

 ןִמּואְר הטמְל םתומש הָלֲאְו :הָּמַה לארשידינב ישאר 4
 הטמל :יִרוהְדְְּב טפְׁש ןועמש הטמל :רוכְזְרֶּב עמ ה
 :ףַיְדְּב לאו רֶכשְשִי הטמְל :הָנפִיְְּב בֶלָּכ הָדהְי ד
 ךּב יטלפ ןמָינְב הטמל :ןּמְדְב עשוה םיִרפֶא הטמל : :
 ףסוי es ;יִדוסְדְב לֵאיִדנ ןְלּובְז הטמל :אופְר ||
 :יִלַמְְְּב לאימע ןל הטמל :יסוסךב יג השנמ הטמל ו

 יח ls ה :לאכימדכ רותס רֶׁשֲא הטמל
 תמש הָלֲא יכְמְהְב לאזאג דג הטמְל :יִסְפְוְדְב ןל וט

 אָרְקּו ץֶרָאָהיתֶא רּוָתְל השמ חלָשרש א םיִׁשְנֲאָה
 רותל השמ םֶתא הלשיו :עשוהי ןונךב עשוהל השמ וז

 םתילעו בגב הָז ולע םֶהְלֶא רמאנ ןענְּכ ץֶרָאתֶא

 בשיה םָעָהדתֶאְו אוה-המ ץֶרָאְהְחִתֶא םֶתִיִאְרו :רֶהָהדתֶא 8
orהילע 0 =  

- 
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 19 ץראה הָמּו :בְרְדםִא אוה טעמה הפרה אוה ןח הי לע
TF Ml 

 םיִרָעָה הָמּו הָעְרְ"סִא אוק הָבֹוטָה ּהָב בשי אּוהדרָשא
 כ הָמּו :םיִרצְבִמְּב סא םיִנֲחֹמְּבַה הֶנַהְּב בשיי אּוה"רַשא
 ; ןואחםא ץע הָבִהַשְיַה הָזְריסִא אוה .הֶנמְׁשַה ץֶרָאָ
 = יִרוכּב ימְ םיִמָיַהְו ץֶרָאָה יֵרְּפִמ םתהכלו םָּתָכוַחְתַהְו
 גג אבל בחר" ןצ"רכדממ ץֶרָאָה"תֶא ור ּולָעי :םיִבָנַע
 ע ישש ןְמיִחַא םׁשְו ןרְבָהְידַע אנ םגנב ולעיו :תַמָח
 ןפצ נפל הָחְנְבנ םינש עבש ןורבְחְו קנה ידילי יֵמְלַת
 9 הרֹומְז םשמ ותרכינ .לפשֶא לחְנ"דַע ואביו : םִיַרצִמ
 םינמרהךמו םִנְׁשַּב טומב הָאְׂשִו דֵחֶא םיִבְנע לוָּכָשָאְ
  תודא לע לָבְׁשֲא לחנ ארק אולה םוקמל :םיִנָאְתַהְדִמ
 .הכרותמ ובשיו :לַארְׂש נב םשמ ּותְרָּכדרַשַא לוכשֶאָה
 ג -לָאְו השמדלֶא ואבו וכליו :םוי םיעכְרַא ץקמ ץֶרֶאה
 השק ןְראָּפ רכדמ"לֶא לַארׂשיהנְב תַהע"לְכ-לאו ןר רָהָא
 :ץרַאה רפא םואְרו הרעֶה-לְּפתֶאְו רֶבְד םתא ובישינ
 א םג ונתְחלש רשא ץרָאָה-לא ּונאָב למאי ללררפסו
 28 בשיח םַעָה ןעדיכ םפֲא :הָיְרּפ-הוְו אוד שברו בלח תב
 וניאר כנעֶה ידינו האמ תלדְנ תורְצְב םיִרָעַהַו ץֶרָאְּ
 2 יִִמָאָהְו יסּובָיהְו יתחהו בנה ץֶרָאב בשוי קֶלָמִע :םש
 ל סה :ןדריה די לעו םוהדלע בשוי ינענכַהְו רהב בש

 התא שרו הלֲענ הָלָע רֶמאו השמ"לא םַעָה"תֶא בל
 גג אל ורמא ומע ילָעְדרָשֶא םישָנֶאְהְו :ּהָל לכונ לוכד
 32 תב ואיציו :ּנֵממ אּוה קזְחיִּכ םעָהילֲא תולעל לכונ
 ץרָאָה רמאל לארי ינְּבלֶא התא ורָת רֶׁשֲא ראה
 אוה היבשװ תלכא ץרא החא רותל הב ינְרבע שא
 ו 0 eee aimee ג וטיאר םָׁשְו :תוףמ ישנא ּהָכֹותְב ויאיר םֶעָה"לְכו

 םירפוס חצק חעדל יחבר יס ז.30. ואביו ןיוינס ץ. 2.
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 יט 0 קית לש חבהמב | גש
 םיִבְנְחַכ ּונניִעְב יהנו םילפוהדךמ קנע נְּב םיליִפְנהתֶא
 :םֶהיֵניֲעְב וגה ןקו
 .Car. XIV די ל

 הלילפ םֵעָה ּוכְבו םֶלוקדתֶא נתי הָּדעֶה"לְּכ אָשתַו א
 ורמאו לארי נב לכ ןרהאדלעת השמ"לע ונליו :אוהה 2

 רּכְדִמּב ומ םירָצמ ץראפ יטתמרול הָדֲעָה"לְּכ םֶהְלא
 תאוה ץֶרָאָהְדלֶא טמא איכמ היה המלו .:ונתמדול הזה 3

 בוש ונֶל בוט אּולַה וכל ויהי ונפטו ונישנ ברחב לפנל
 זדֶבּושְ שאר הָנָתִ ויחאדלא שיא ורְמאֹו :הָמיָרְצִמ +
 לֶהְק"לְּ ינפל םָהינְפילִע ןרהאו השמ לפיו :המירצמ ה
 מ הניב בְלְכְו ןונךב עשוהיו :לֵאָרְׂשִי ינָב תדע 5
 תֶדְעלָּכדלֶא ורמאיו :םֶהיְֵנְב וערק ץֵרָאָה"תֶא םיִרּתַה +

 ּהָתֹא רול | הב ְּרְבְע רֶׁשֲא ץֶרָאָה רָמאַל לַארְׁשִינְב
 איבַהו הָוהי וכ ץפְח-סַא :דאְמ דֶּאְמ ץרָאָה הבט
 בַלָח תבָז אוה"רשַא ץֶרֶאּל הָנָתְ תאוה ץֶרַאַהְ"לֶאינָתא
 םעְתֶא ּואריִתְְלַא םֶּתאְו ודרְמַּת-לַא הןהיב דא :ׁשְבְד
 -לַא ּוַתֶא היה םהילעמ םלצ רָכ םה ינמחל יִּכ ץֶרֶאְ
 דוככו םנְכאָּכ םתא םונרל הָדְעַהְדלּכ ורמאיו :םִאְריִת
 פ = :לארשי נְבְילָּכְדלֶא דעומ לֵהֹאְּב הָאְרנ הוה
 "דעו הוה םעֶה ינצָאני הנָא"דע הׁשמ-לֲא הָוהְי רֶמאֹּנ
 :ּוְבְרַקְּב יתישע רֶׁשֲא תותאָה לכָב יב ונימאיחאל הָנְ

 וצו לּודנינל לתא הֵׁשעֲאְו ונשאו רָבָּדב כא 9
 תיִלָטהיִּכ םִירְצִמ ּועְמְש הוהידלֶא השמ רָמאַ .:ונמִמ 5
 ץֶראה בשל ורמאְו :ובְרקִמ הוה םעְִדתֶא ְּךָהָכְב 4

 ןיצירָשָא הוה םעְה ברֶקְּב הָהְי הָתַאהיִּכ ּועָמָש תאוה
 ןֶנָע דָמַעְבּ םֹלָלָע רמע גנו הוהְי הָּתַא | הֶאְרג ןיעְּב

 רֶּתִמַהְו :הֶליְל שֶא דּומַעְבּו םָמ םֶהיִנֶפל דלה הָתַא וט
 -תֶא ועמשדרשא םלגה ורמָאְו דָחֶא שיִאְּכ הוה םַעָהדתַא

 ךעמש

5 AGA 

. 

1 - 
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 18 םכעֶה-תֶא איִבָהְל הָוהְי תֶלֵכִי יּתְלְּבִמ :רמאל עמ
ndגז הָעֹורָבְדמַּב םטֲחְׁשוםַהְלעֶבְׁשנרְׁשֲא ץֶרָאָה"לֶא  

 8 דךרֶא הוי :רמאל תְרַבַד רֶׁשֲאכ הַא חָכ אנילדג
 ןוע דפ הלני אל הקנו עשו וע אשנ דֶסַמבְרְ פא
 גפ ןועל אָניחלְס :םיעברדל םישלש"לע םינְבילִע תֹובֲא
 םִיַרְצמִמ הָוה םַעְל הָתאָׂשְנ רׁשֲאָכְוְךֶדְסַח לֶדָּכ הוה םעָה
 ? ינאדיח םלּואו :ףרברכ יִתְחַלְס הָוהְי רַמאמ :ה;ה"דעו
 : םיִׁשְנאָהִלְכ כ :ץֶרָאָה-לְכיתֶא הוהי-דובְכ אָלְמְו
 םִיַרְצִמְּב יִתיִׂשְעהֵרְׁשֲא יִתתֶאדתֶאְו יֵדֹבְּכ-דתֶא םיִארָה
 :ילוקְּב עְמָׁש אְָו םיִמָעַפ רשע ה יתא ּפנ רּכְדַמַבּו
 33 אילו םתבָאל יִתְטּבְשנ רֶשֶא ןראהתא ואָרְייִא

 שר הָמָט אָבירְׁשֲא ץראָה-לָא ויתאיבהו ירחא אָלַמו
 הכ ּועְסּו ּונְפ רֶהֶמ קַמַעְּב בשוי ינענכהו יקלמעהו :הָנְׁשְרֹ
 עמר  פ :ףוס"סי רד רָכְדִמַה םכל
 2 הָדָעְל יתמדדע :רמאל ןרֶהֶאדלֶאְ השמ"לֶא הוה רָכְדיו
 נב תֹוְלִתיתַא יָלֲע םינילמ הָמֵה רֶׁשֲא תאוה הָעְרַה
 ₪ "יח םהְלַא רמָא :יתעמש ילע םינילמ המה רשא לארשי
 השטא ןּכ ןָאְּב םֶתְרַּכִד רש אלזס א הוהי-םִאְנ יִנָא
 29 =לָבְל םֶכיֵרְקְפ"לְבְו םֶכיִרְנפ ולפי הוד רַבְדמַב :םֶכָל
 :ילֲע םֶתֵלֲה רֶׁשֲא הֶלְעַמְ הָנָׁש םיִרְשָע ממ םָכְרַפְסִמ

 ל ןכָשְל ידתֶא יִתאָשְנ רשא ץרָאְהילָא ואָבְת םָתַאדבַא
 גג םַתְפַטְו :ןיקךב עשוהיו הָנְפְְּב בלְּכְיסִא יִּכ הב םָכְתֶא
 ץֶרֶאָהתֶא ּועְדְְו םֶתא יתאיבהו היה ובל םָּתְרַמַא רשא
 32 :הוה רָבְדמַּב ולפי םָּתַא םקיִרְנפו :ּהָב םּתְסַאְמ רֶׁשֲא
 9 =זרֶא ואשנו הש םִעְכְרא ָּבְדַמַּב םיער יָה םֶכינְבּו
 % "רֶשֶא םיִמָיַה רּפְסִמָּכ רָּכָדמַּכ םָכיֵרְנִפ טת"דע םֶכיִתנְ

elםתרת  
 16* ה אלמ צ. 81. | יחבר " צ.?.
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 ראשל םי הָנָׁשְל םִי םוי םִעְבְרַא ץֶרָאָהזתֶא םתרת
 :יִתְאּנְתִִתֶא םָתְעַדו הגש םיִעְבְרַא םֶכיֵתנעדתֶא יאָשִת

 העָרְה הָרעָהלְבְל הֵׂשֲעֲא תאו אלדסא יתרבד הוי יא הל
 :ּותְמָי םשו מתי הזה רּבְדַמּב ִלָע םיִרְעְַה תאוה

 ובשוו ץֶרָאְהְהַתֶא רותל השמ חלֶשד-רָשא םיִׁשְנֲאָהְו 6
 :ץֶרַאָהלע הבד איצוהל "הדעה"לָכתֶא ויְלע גוקו

 ינפל הָפֹנַמַב הָעְר יה יאְצומ םיִשְנַאָה ּותְמַו גז
 םֵהָה םיִׁשְנֲאָהְוִמ זה ָהנפדְּב בַלָכְ ןונְב עשוהיו :הוהי 9
 םיִרְבְדַהדתֶא השמ רבי :ץֶרָאָהזתֶא רּותְל טיכלהה 9
 ּמָּכְׁשִפ :דאמ םֶעָה ולב אתו לֵאָרְׂשִי ינב"לכ-לַא הלאה מ

 םֹוכְמַה"ִלֲא ו ילֲעו ונגה רמאל רָהְדדשאָרלֲא לער רבב
 םָּתֲא ה הָמְל השמ רמאיו :ונאטח וכ הוה מארש 41
 ןיא יּכ ולעתילַא :חלצת אל אֹוָהְו הוהי יפדתַא םיִרְבָע 2
 יקל יה כ :םֶכיִבְיִא ונפל ופננת אלו םכבר קְּב הָוהְי 3

 םֶּתְבש ןכזלעכ בֶרַהְּב םֶתְלַפִ םכינפל םָׁש יִנֲענְּבַהו
 -לֶא תולעל ולפיו : מ היה היהיחאלו הָוהְי ירחאמ 4

 םֶרָּכִמ ושמאל השמו הָוהְי-תיִרְּב ןוראו רָתָה שאר
 םוכו אוהה רֶהְּב בֵׁשיַה יֵנעֶנְכַהְו יקלמעה דריו :הָנֲהמַה המ

 5 :הָמְרְהה"רַע םִתּכה
Aאש. וט 7  Gar. 

 ילַאְרְׂשִי נְב-לֲא רָבד :רמאל השמדלֶא הָוהְי רדיו א ל
 ינא רֶׁשֲא םכיִתְבשומ ץֶרָאְדלֶּא יאֹבָת יכ םהלא תראו

 -אאלפל חַבְקוא הל הוחל השא םֶתישעו :םכל ןתנ 3
 הָוהיִל חחינ חיִר תושע :ל םכידעמּב וא הבדנב וא רד
 היהיל ה םיִרָקַמַה ביקקהְו :ןאצהְךמ א רָקְּבַהְדִמ +
 יו :ןמש ןיהה תיִעבְרִּב לּולְּב ןורָשִע תלס הָחְנמ ה

 שבכל חבל וא הלעה"לע הָׂשעּת ןיהה תיעיִבְר ר לסל
 רחאה ששהו -

 ק טלי +. 0,
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 6 הָלולְּב םִיִנרָשְע ןנש תלס הָחְנִמ הֶׂשֲעּת ליִאְל וא :דָחֶאַה
 ז םיִרָקִּפ ןיקה תישלש דסנל ןייו :ןיקה תישלש ןִמָשַב
 * חַבְ"וא .הלע רַכְּבְרִּב השעת-היכו :הוהיל החינההיר
 ו לְכְבַהְבילע בירקהו :הוהל םיִמְלְשדוא רָדניאלפל
 :ןיהַה יח ןַמְׁשּב ליִלְּב םנרְשֲע השל תֶלֹס הגמ
 י :קרוהיל חָחיִנִחיִר השא ןיקה יִצָח סל בירקפ זו
 11 הרעלה דָהֲאָה לֵאל וא רֶהָאָה 6 הֶשֶע הָכָּ

1s 

 13 ו הָכְכיהׂשעי 8 ;םֶרָפְסִמְּכ חאל
 ג4 וא רג םֶכָתַא רוגידיכו :הוהיל חחינחחיר השא .בירקהל
 הוהיל ההונמיִר השא הע םכיתרדל םֶכְכֹותְבירְׁשַא
 וט נה רגלו םֶכל תחַא הָכְה להקה :השעי כ ׂשעַּת רֶׁשֲאַּכ
 6 הרות :הֶוהי יגפל הָיַהְי ךגכ םֶכְּכ םֶכיִתְרִדְל םלוע תקח

 . פ | :םֶכְּתִא רָגה רגלו םכל הָיִהְי דַחֶא טפְׁשַמּו תַחַא |
 1 לארי נָּבילֶא רּבד :רמאל השמדלֶא הוה רד

 טָכְתֶא אימא רֶׁשֲא ץרָאָה-לֵא םֶכָאְבּב םֵהלֲא תראו
 19 זדָמּורְת ּומיִרִּת ץֶרֶאָה םֶתְלִמ םֶכְלְכֲאּב הָיָהְו :הָמש
 כ תמורתכ הַמּורת ומיִרת הלה םכְתְסרע תישאר :הוהיל
 גו קדוהיל ונתת םכיתסרע תישארמ :ּהָתא ּומיִרת ןכ ןרנ
 22 זרא ושעת אָלו ּונשִת יכו ם :םֶכיִתְרדְל הָמּורּת
 23 -לכ תא : השמדלא הָוהְי רָּבְּדדרָשַא הָלֶאָה תמהיל
 זךוצ רשא םויהְךמ השמדדְּב םֶכיִלַא הָוהְי הוצ רֶׁשֲא
 24 הָתְשָעְנ הדעה יניעמ םא הָיָה :םכיִתרדל הֵאָלָהְו הוהי
 חירל הלעל דֶחֶא רֶכָּכְְב רפ הלעהדלכ ושַעְו .הננשל

 דָחֶא םיעריעְעו טָפְׁשמכ כְסו ותהנו היהיל ההינ
 הכ חלְסִנו לֶאְרֶשָי ְּב תַדְע"לְכ"לע ןֵהֹּכַה רֶפכְו :תָטַחְל
 הוהיל השא םנבְרקיתָא ואיבה םַהְו אוה הנְנָשיִּכ םהל

 םתאטהו
 יא וסח ז. 4.
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 נְב תדעלֶָכְל חלְסנְו :םֶתְנְנעדלַע הָוהְי ינפל םֶתאָטַחְו ₪
 פ  הדנְנָשִּב םָעָה"לְבְל יכ םֶכֹותְּב רנה ךגלְו לֶארשי 5
 ּהָתָנְׁש"תַּב וע הָביִרְקהְו הָגְגְשִב אָטְחַּת תַהַא שָפְנםאְו ז

 הגנְׁשב האְטְחְּב תַנגְׁשַה שפנה-לע ןהפה רפְכְו :תאטחל
 לארשי יִנְבְּב הָרֲאָה :ול חלסג ויל רּפַכְל הוה ינפל 9

 :הגְנְׁשְּב השל 7 הֶיַהִי תַחַא הרות םֶכֹותְּב רגַה רגלו
 -תֶא רגהדןמו חַרְאְִמ הָמְר דב | השעת"רשא שפנה ל

 :המע בְרְקמ אוהה שפנה הָתְרְכִנְו ףָּדנִמ אּוה הָוהְ
 שפנה תֶרכִּתו תַרְּכַה ךפה ותְוְצְמדתֶאְו הב הָוהירַבְדִיִּכ
 פ :ּהָב הָנֹוע אוהה

 םיצע ששקמ שיא ואצמיו רבדמפ לַארְׂשִיהנְב יהו 9
 םיִצָע טשקמ ותא םיִאַצְמַה ותא ּובירקיו :תָּבְׁשַה םויְב 33
 רַמְשִמַּב ותא וחיעו :הָדעָהלְכ לאו האלו הֶׁשֹמ"ַלֲא 4
 = .השמזלא הוה מאו ס :ל הֶׂשָעַי-המ שרפ אל יב הל

 .- ץוחמ הָרְעָה"לְּכ םִנָבֲאָב ותא םונְר ׁשיִאָה תמו תומ
 ימנו הנמל ץוחמ"לֶא הָרֲעָה-לְכ ותא ואינו :הנהמל 6
 פ  :השמדתֶא הָוהְי הוצ רשאכ תַמַּו םִנָבֲאָּב ותא 5

 לֲאָר נְבילֲא רָב :רָמאל השמ"לָא הָוהְי רֶמאַה
 םֶתֹרְדְל םֶהיֵדְִב יִפנכ"לע תציצ םֶהָל שָעְוסַהְלַא תְרַמִא

 תַציִצְל םָכָל הֶיָהְו :תָלְכְּת ליִתְפ ףנָּכַה תֶציִצ"לַל נָתִ 9
 םָתא םֶתישעְו הָוהְי תֹוֲצַמ"לְּכ-תֶא םָּתְרַכּו ותא םֶתיִאְרּו
 םָּתַא-רֶׁשֲא םֶכיֵנ'ִע יֵרֲחַאְו םכבבל ירחא ורותתדאלו

 יַתוצמלָּתֶא םֶתיִשְִו ורבת ןנעל :םָהירֲחַא םנֹו מ

 נֵא םיהלאל םכל > םָיִרצִמ ץֶרָאמ םֶכְתֶא יתאצוה
 ;םֶכיִהְלֶא הָוה

 חקיו
 הפר יה גו, חנתאב חתפ ז. 31. הפו יה ו...
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Car. XVI. זט 

 זט 8 חל 5 פ פ
 א ינְּב םֶריִבָאּו ןְתָדו ןולְדּב תהְקְדִב רֶהְצְִדְּב חרק חכו
 2 שמ ינפל + ומלו :ןבואר יְִּ תלפדב ב ןיאְו בָאיְלֶא
 קרדע יִאיִשְנ םיתאמו םישמָה לַארְׂשִי-הנְבִמ םיִׁשנֲאַו
 3 ןָהָא-לַעְ השמילע לַהָקִה  :םשדישְנַא ךעומ .יארק
 זםישדק םֶלְּכ הָדעָה--לְכ יכ םכְלבְר םֶהְלַא ורמאינ
 + עָמְשו :הוהְ להקל אְׂשנִתַּת ַעּוְִמּו הָוהְי םֶכותְב
 ה ותָדע-לְּכילָאְו חרקדלא רבו :זויִנפלַע לפיו השמ
 םיִרְקֲהָו שודקַהתַאו ל-רְׁשֲא-תֶא הָוהְי עדו רכב למאל
 6 דחק ושע תא :ויָלֲא ביִרהָי ופירחבי רשא תֶאְו וילא
 ז ּומיִשְו שא ו ןֵהֶב מת :ותְדעלְכְ חַרְל תותחמ םֶכְל
 רֵהְבַײרְׁשֲא שיִאָה הָיִהְו רט הודי נפל תרטק\ןהילע
 9 -לֶא השמ רָמאַו :ױל נב םכלדבר שודקה אוה הוה
 9 והלא ליחבה"יכ םָכִמ טעמה יול יג אנדועמש חרק
 העל ויל םֶכְתֶא בירקהל לַאָרְׂשִי תדעמ םֶכְתֶא לארי
 :םתְרְשְ הָדְעַה נפל דמעלו הוי ןַּכָשְמ תדבעזתָא
 י דג םֵתְׁשִקבּוְךֶתא יולדינב אלפא ְךְתֶא ברקו
 וג ןרהאו הוהי-לע םידעוה ףְהָהע-לְכְו הָתַא ןכל :הָוָהְכ
 גג ןתדל אְרקל השמ חלש :וָלָע נול יִּכ אוהדהמ
 ג יִכ םַצִמַה :הלענ אל ורמאיו בָאילֶא יִנָּב םֶריִבֲאַלְ
 -יכ רָבָדמּב ונתימהל ׁשֵבְד לח תב ץֶרֲאמ ונתילַעַה
 ; םְלָח תַבְז ץראְדלֶא אל ףא :ררתשַהםג ונילָע רֶדָּתְׂשִת
 ליעה םֶרָכְו הָדָׂש תלחנ ּטל-ְתְתַו ונפאיבה שבו
 וט דאמ הָשמל רחיו :הלענ אל רכנת םהֵה םיִׁשְנֲאָה

+ =: 

 דָחֶא רֹמָה אל םֶתָחְנמְלֶא ןפִתְילא הָוהָדלֶא י מא
AT T 

 3 השמ רֶמאַָו .:םָהַמ דחַאדתַא יִתְעַרָ אל יִתאׂשְ םֶהָמ
 "לא

  +r. IL.9.סילח "
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 זהו הָּתַא הָיהְי נפל וה ְךְהָדע-לְכְו הָּתַא חַרֹכ"לָא
 תֶרֹטְכ םהילע םָּתַתְנו ותּתְחִמ שיא | ּוחְקּו :רֶחַמ ןרָהְאְו וז

 זכָיִתאָמּו םישמָח ותְּתחִמ שיא הָוהְי ינפל םֶּתְבְרְקַהְ
 ותתְחמ שיא וחס :ותְּתְחַמ שיא ןְרַהָא הָּתַאְו תֶתְחַמ 8

 חַתָפ ּודמענ תרטק םֶדילַע מיש שא םֶהיִלְע נו
 -לָּכְיתֶא חרק םהילע להק :ןְרַהֶאְו השמו דעומ לָחֶא ופ
 -קכדלא הָוהְי-דֹובְכ ארו ךעומ לבא הַתּפלֲא הֶרעַה <
 :רמאל ןרַהא"לֶאְ השמ"לא הוי רפדיו = ם = :הָדָעַה*
 ולפיו עַנְרְּכ םתא הלכו תאוה הָדעַה ךֶּתִמ ולדְבה 2

 שיאה רׁשְב"לְכל תחורה י יהל לא ורמאיו םַהיִנפלַע
 הוי רפדיוו ס = :ףצקת הָרְעָהלְּכ לו אֵטֲחי דָחֶא ג
 בובפמ ולעה רמאל הדעההלא רָבּד :רמאל השמדלֶא 4
 לא דלה הֶשמ םקו :םריבאו ןֵתָד חרקְךַּכְשִמְל הכ
 =לֶא רבדָ :לארש ינקז וירחא וכלמ םריבאו ןתְד 5

 םיִעְׁשְרַה םישנאה יהא טממ אָנ ּורוס רמאל הָדעַה
 -ִרָבב ופסתדּפ םהל רשאדילכב ועְגְתְדדלָאְ הֶלֶאַה

 ביִבָּסִמ טרי ןָתְד חרֶקְְִּכְשִמ לעמ ולו :םֶתאטה יז
 םהיִׁש םֹלִלָהֲא הַתפ םיִכָצִנ יִאצַו םריבאו ןת

 ינמלש הוהידיק ןוטדת תאזב השמ רָמאַֹו :םפטְו םָינְבו א
 תֹומְכדסִא :יבלמ אלוכ הלאה םיִׂשֲעַמַהלְּכ תֶא תושעל 29

 םָהילע דָקְפ םֶדֶאְהלְּכ ג תדְקְפ הֶלֵא ןוָתְמִי טֶרֶאָה"לְּכ
 הָתצַפּו הוהְי ארבי הָאירּבדםִאְ נחלש הוה אל .

 דרה בה רׁשֲא-לכדתֶאְו םָתֹא העלבו ה היִּפ-ִתֶא הָמְדֶאָה
 א הֶלֵאָה םיִׁשָנֲאָה ּוצֲאנ יכ םָּתְעַדְר הלאש םַײה

 עכָבה הלאה םיִרְבדַהלּכ תא :רבדל :הלככ יהיו :הוהי 4
 עלבתו היפדתַא ץֶרֲאָה חתְפתו :םֶהיֵּתְהַּת רֶׁשֲא הָמְדאָה ל

 -כב תֶאְ חַרְכְל רשא טדאהזלב תֵאְו םָהיֵתְביתָאְו םֶתא
 םכתו הלאש םייח םהל רשא-לכו םֶה ודו :שֹוכְרָה 8

 סהילע
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 % רָׁשֲא לֵאָרְׂשִ-לְבְו זלָהָּקַה ךותמ ּוָדְבאַו ץֶרָאָה םֶהיִלָע
 :ץֶרָאַה ּועלְבְרפ ומ יִּכ םָלֹקְל ּוטנ םֶהיֵתְביִבְס
 הל שיא םִיִתאָמּו םישמחְה תֶא לכאתו הוהְי תאמ הֶאְצְי שאו

 : :תֶרְמָקַה יבירקמ
 זי Car.XVIL זי

 ג *ןֶרָהאְדַּב רְָלָא-לֶא רמָא :רֶמאְל השמ"לא הֶוהֶי רד
 -הַרֶז שֵאָה"תֶאְו הָפרְשה ןיבִמ תּתֶחַמַהתֶא םֶרָו ןהפה
 3 םָמשְפְִּב הלֲאָה םיִאָטַחַה תותָחַמ תַא :ּושדֶק יכ הֶאְלַה
 -ינפל םבירקהדיק חבל יופצ םיחפ ינקר םֶמֶא וש
 4 עלא חלו :לַארְׂשִי ינבל תואל וו ושדקמ הוה
 :ביפרשה ,ובירקה רֶׁשֲא תֶׁשְֹנַה תותְחמ הא ןהפה
 ה רֶׁשֲא ןעמל לאְרְשָי ינבל ןּוכְ :חָבִמל יופצ םּועקְרְ
 ריִטְַהְל אוה ןרַהֶא ערזמ אָל רֶׁשֲא ר שיא ברכי
 רכד רֶׁשֲאַכ ֹותָרְעַכְו חרלכ הָיָהידאלו הודי ינפל תרטק
 2 :ול הָׁשֹמ"ריְּב הוה
 5 ןְרֲהַא-לַעְו השמדלע תֶרָהַמִמ טארשוחינב תַרע"לָכ וגל
 ז הרֶדעֶה לֵהָקַהְב והיו :הָוהְי םעתֶא םָתְמַה םּתַא רמאל
 והפכ הנַהְו דעומ לֵהֲא-לַא נפ ןֲהַא-לַעְו השל
 : לֵהָ נָּפדלֶא ןרֵהָאְו הָׁשמ אבו :הָוהָי דובָּכ אָרּו ןנעָה
 ? ךותמ ּומֹרַה :רמאַל השמדלָא הוי רד ס :דעמ
 11 רָמאיו :םהינפ-לע ולפיו עגָרְכ םֶתא הָלַכִא - הרעה
 לַעָמ שא ָהיֶלְעְְתו הָּתְחַמַהתֶא חק ןרהַאדלֶא השמ
 רַּפַכְו הָרעָהלֲא הָרָהְמ ךלוהו תְרטק םיִׂשְו ַחְּבְזמַה
 ג חלו :ףננה לחה הוהי ינפלמ ףצקה אָצְיִּכ טָהיֵלָ
 לה הגהְו להקה דוָּתלֶא ץ ץֶרג השמ רכִד ראפ ןרהֶא
 13 רֶמֲעו :סנהילע רפכינ תְרטקַהדתֶא ןפיו םֶעְּב ףגנַ
 ₪ םיִתּמַה יהו :הָפנמַה רַצָעִתַו םִיַהַה ןיבו םיתמהְדִיּב
 םיִתְמַה דבְלִמ תואמ עבשו .ףלא רֶשָע הָעְּבִרַא הָפִמּב

 -ל
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 לָהֶא חַתָּפ-לֶא הָׁשֹמלֶא ןרָהַא בָשיו :חַרקהרבְּדהלַע וט
 ישמח ם :הרצענ הפה ךעמ =
 ילאְרֶשי יִנְב-לָאורְבַּד :רמאל השמחלא הָוהְי רד 5

 ץבָהֶאישְנלַּכ תֶאָמ בָא תיִבְל ! הממ הטמ םֶּתִאַמ הקו
 -לע בָּתְכִּתומְשתֶא שיִא תוטמ רֶׂשָע םָנָׁש םָתֹבֲא תיִבְל

 דַחֶא המ יִּכ יול הטמדלע בּתְכִּתְזְרַהַא םש תאו :והטמ 8
 תּודַעַה יִנָפל רעומ לָהֶאְּב םָתְחַהו :םֶתובָא תב שארל 9
 ובדרַחְבָא רֶׁשֲא ׁשיִאָה הָיָהְו * :הָמש םָכְל דעוא רֶׁשֲא כ

 רֶׁשֲא לארשי נב תונלת-תָא hg יתפַשָהְו חָרְפִי והָטַמ
 תו לארשי ינבלַא הָׁשֹמ רָב :םכיִלע םנילמ | םה ג

 דָחֶא אישנל הָטִמ דַחֶא אישנל ה המ םֶטיִאיִשְנלָּ \וילא
 :םֶתוטַמּדְותַּב ןרהֶא הֶטִמּו תוטמ רָשָע םיִנָש םָתֹבֲא תבל <
 יִהַו :תָדעָה לֶהֹאְּב הוהי ינפל תטמָהתֶא השמ חנו ל

 דהטמ חַרְפ הֶגהְו תּודַעָה לָהְאלֶא ל השמ אבו תרָחַמִמ
 איו :םיִדקש לנו ץיצ ץצו חרפ אַצו ל תיבל ןרהא 4

 -לאַרשִי נבדל הוהי ינפלמ תטמָה"לָכדתֶא השמ
 יש פ :והטמ שיא וחקיו וארו

 תודעה ינפל ןרַהַא הטמדתא בשָה הָשמדלֶא הוה רֶמאיַו הכ
 אלו ילָעַ םֶתְנלִּת לכת ירמחינבל תִֹאְל תְרָמְשִמְל
 פ +השע ןכ ןּכ ותא הוי הָיצ רָשַאַּכ השמ שעיו :ּותמָי

 ינָלָּכּונְדְבִא ּוָעְִנ ןה רמאל השמ"לָא לֵארְׁשִינְּב ררמאיו לז
 זכאה תומָי הוהי ןפָשמדלֶא ברקה ברקה לָּפ :ּווְדְבָא 5

 ס :עונל ומת
 .Car אחז. חי זרי

 ואשת א ךיִבָאתיבו ינְבּוהָתַא ןרָהָאזלֶא הָוהְי מא א
 :םֶכְתְנהִּ ןעתֶאִמְשת ךֶתִא נב הָּתַאְו | שדקמהְְעתַא

 ללה ףתא ברקה יבא טָבְש יול המ ְךָחַא-תֶא םֶגְו
w alg Gaךילע וש  " 

 אה תחת הדמעהב ליצכ +. 23. םיקוספב רפסה יצח +. 20. זי ,
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 :תרֶדעֶה לֶהׂא נפל ךפא נבו הֶמִאְו ךותרשו לע
 ' שרה יִסָבלֶאְי ךא לָהֶאָהלָּכ תְרָמְשִמוד ףתרמשמ ורמשְו
 4 לת :םתַא-סנ םהדסנ ותמידאלו ובלקי אל מַה
 לֵהָאָה תדע לָלְל מ לָהֶא תרמשמ"תא וירמְשְו לע
 ה ׁשְדֹקַה תָרַמְׁשִמ תא םּמְרַמְשו :םָכיִלֲא בֶרקייאְל ךֶז
 :לֶארשי נבלע ףצקדוע הָיָהייאלו חֶבְזִמַה תְרַמשמ תא
 6 לֶאְרשי יִנְּב ות םללה םֶכיֵחַא-תֶא יִּתֲחַכְל הגה ינאו
 :דעומ לָקֶא תַדֹבְעדתֶא דבעל הוהיל | םינְ הָנְתִמ םֶבְל
 ַחָבְומַה רֶכד-לֶכְל םֵכְתְנְהְּכיתָאורְמְׁשַּתְּדִּתַא נבו הָּתַאו
 םֶכְתְנַהְּכתֶא ןֵּתֶא הָנַתַמ תֶדֹבַע םָּתְרַבע תֶכְרְפל תיבמלּו
 פ :תֶמּי ברקה ךֶזחְ
 תֶרָמשְמתֶא לָל יּתַתָנ הגה נָא |רֶהָאדלֶא הוהי הבד
 :רָחְׁשִמְל םיִתְתְג ףל לַארְׂשינְב ישדָק"לֶכְ יִתְמּורת
 ךמ םישדקה שדקמ דל היי הו :םֶלעקַחְל נבל
 ככל םתאטַהילָכְל םַמָחְנִמְלָכְ םְֶּבְרָקלָּכ שָאָה
 :ּדנְבלּו אה דל םישדק שדל יל ביש רשא םֶמָׁשֲא
 י -הָיְהישְדְק ותא לכא לכי ונלכאת םיִשְדָקַה שֶדָקְּב
 דל לארש נְּב תפונת"לְכְל םֶנֶתִמ תַמּורְּת ליה ל
 רול םלּוע"קְחְל תא ּיִתְבלְו ּףנָבְלּו םיּחַתנ
 ו שורית בֶלָחלָּכְו רֶהְצַי בֶלַח לכ :ותא לכאיָּךְתיבְּב
 9 -לָכ ירוכב :םיִּתַתנ ףל היהיל ּונתירְׁשִא םתישאר גד
 רוהְטילְּ הָיִהָי דל הוהיל ואיִבידרֶשֶא םָצְראְּב רָשֶא
 4 רַטַפילָּכ :הְיַהְי ל לאְרְשיִּב םֶרָח"לְּכ :ונלכא תיְִּב
 הדַמָהְּכַבו םָדֶאְכ הוהיל וביִרְקזרְשא רְׁשְב"לְבְל םֶחְר

igנד ד וז עד  

 -רֹוכְּב תֶאְו םֶדָאָה רֹוָכְּכ תא הְָּפִת הָדְּפו ךא ל"ה
 8 קרדפִת שֶרָחְְְּבִמ וודְפּו :הדְפִת הֶאְמְמַה הָמֵהְּבַה
 םיִרָשָע שה לֵתְׁשְּב םילקְש תֶשְמַח כ כרב

 הרג

 -ב

 שס

 יס

- 1 

 קיוב ץמק +. 8
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 ןע רֹוכְבוִא בָשָּכ רוכָב וא רֹוׁש-רוְכְּב ךא :אוה הרג וז
 "תֶאְו חָּבנִמַה-לַע קרת םֶמְדיתֶא םה ׁשֶדָכ הְָּפִת אָל

 דהְיִהְי םֶדְׂשְבּו :הֶוהיִל חָחיִנ ַיָרְל הָׁשַא ריַטְקַּת םָבְלָח 8
 תָּמְתלּכ :הָיִהְי דל ימיה קוו הָפּנְהַה הזחכ ךָל ו

 ףינמלו ףל יִתְתְנ הנהיל לארְשינב מיר רֶׁשֲא םישדקה
 נפל אוה םליע חלמ תיִרְּב םֶלּועְיִקְחְל ָּךְַא יַתְְבלְ

 םֶצְרֲאְּב ןרהַאדלַא הָוהְי מאו :ףִּתא עלו דל הוה כ
 ₪ ףקלִח נא םקותְב ל היקייאל קָלחְו לת אָל

 יתַתָנהה יול גְבלְו סם ולארי ב תב ךתלחנ |
 םהירְׁשֶא םֶתְרְבִע ףָלֲַח הָלַחְיְל לארָשיְּב רָשָעַמילּכ

 ינפ דע ּוברקיזאלו :דַעומ לֶהֶא תֶרבָעְתֶא םיִּדְבַע 8
 וולה דעו :תמְל אָמֲח תאָשְל דעומ לָהֶאילֶא לֵאָרְשִ א

 םלוע תפח םנֵע אשי םהו דעומ לָהֶא תַדבֲעדתֶא אוה
 "תֶא יפ :הָלָחְ וקַחְְי אל לארי ב ךותְבּ םָכיֵתְרְל
 יִתְתְנ הָמּורְת הוהיִל מירי רֶׁשֲא לֵאָרְׁשִהינְּב רָשְעַמ
 קֵאָרְׂשי נב ְךֹותְּב םֶהָל יִּתְרַמֶא ןכ"לע הָלֲחנְל םְָלְל
 פ :הָלֲחנ יִלחְנ אָל
 ְתְרמָאו רפדת םִיולהלאְו :רמאל השמ"לָא הוהְי רבדיו 6

 רֶׁשֲא רֵׂשֲעמַה-תֶא לֵאָרְשִיינְּב תאמ ּוחקת"יכ םֶהָלֶ
 תמורת ּוָפִמ םֶתְמְרַהְו םֶכְתְלָחְִּב םָּתאַמ םכְל יִּתָתנ

 ןְנְרּכ םכתַמּוךִפ םֶכָל בש :רשעמהְדִמ רשעמ הוהְי יז
 תַמּורְּת םתִאדִנ ּומיִרַח ןֶּב :בקיהדךןמ הָאלְמְכְו ןרגהְדמ 8

 "לאְרְש ינְּב תַאמ וחקת רַׁשֲא םֶכיִתְרְשְעִמ לפמ הוה
 ללפמ :ןהפה ןְרֶהָאל הָוהְי תַמּורְפתֶא ממ םֶתַתְ 9

 "תֶא ֹובְלָח"לְּמ הָוהְי תַמּורְתלְכ תֶא ּומיִרָת םֶכיִתְנֲתמ
 ֹבְלֲח--תֶא םַכְמיִרַהַּ םָהֵלֲא ּתְרמָאְו :ּנממ ושדקמ ל
 :בקי תֶאּובְתַכְו ןֶרְג תֶאּובְתַּכ םיולל בשְחָנ ממ |

 םתלכאו = ו ו" שנ
 קוב ץמק +. 0.
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 31 אוה רֶכְׂשִיְּכ םֶכְתיִבּו םָּתַא םוקמזלְכַב ותא םָתְלַכֲאו
 ג לֶלָע וָאׁשִתיאָלְו :דעומ -לָהֶאְּב םֶכְתַרְבַע ףלח םָכל
 לארשידינב ישדְקדתַאְו ונממ ובְלָהתֶא םֶכְמיִרַהְּב אָמַח
 :ותומַת אלו ּולְלַחְת אל

 .Car. XIX טי

 טי 9 טל פ פ ם
 2 א תרה תאֹז :רמאל ןֵרָהַא-לֶאְו השמ"לֶא הוי רָבַדַַ
 ללַארְשִי ינְבלֲא | רכד רמאל הָוהְי הָוצרׁשֲא הְרותַה
 זכומ ּהָּבְדיִא רׁשֲא .הַמימַּת הָמְדַא .הָרְפ לילא וחיו
 3 ןהפה רשלאדלֶא המא םֶתַתִנ :לע היִלְע הֶלָעאל רשא

 + חלו ונפל התא טתשו הנחל ץיחמדלא התא איה
 -לחא ינּפ חַכֹג"לֶא הֶזהְו יִעְבְצְאְּב הָמָּדמ ןהכה ךְְֶלֶא
 ה ניִעְל הָרֶּפַהְהתֶא ףַרָשְו :םיִמְטְּפ עבש ּהָמָּדִמ דעומ
  חָכָלְו :ףךשי השרפ"לע ּהָמדתֶַאְו ּהָרָשְּבְדתֶאְו ּהָרֹעדתֶא
 . דוא ךילשהו תעלות ישו בואו ּוֵרָא ץע ןהפה
 ז םביִמְּב ורָשְּב ץֶחְרֶו ןהֹכַה ויָדְנְב סֶּבַכְו :הָרָּפַה תפרש
 8 ףרשהו :בְרָעְהְדדַע ןקפה אֵמְטְו הָנֲחַּמַה"לֶא אָבָי רַחַאְו
 ידע אָמְטְו םִיַמב ורָשְּב ץֶחָרְו םימּ ויְָנְּב הכי התא
 9 חינה הָרְּפַה רַפַא תא רוהט שיא | ףַכֶאְו :בְרֲעָה
 ללַארשירנב תרעל הָיָה רוָהְט םוָכָמְּב הָנֲהְמַל ץוחמ
 י רֶפַא"תֶא ףְסאָה | םֶבכְו :אוָה תאַטַח הנ יַמְל תִרמְשמל
 לארשי ינבל הָתְִהְו בֶרעָהירִע אַמֲטְו ויִדְְּבדתֶא הָרֶפַה
 וג שָפְנילֶכְל תַמָּב עגנה :םלוע תחל םֶכֹותְּב רֶנַה רגל

 ו ישיִלָשַה םיּכ ובדאָטחְתִי אָה :םיִמָי עְבַש אָמָטְו ֶדֶא
 : ישילשה םְּב אָמַחְתִי אלדסַאְו רֶהְִי יֵעיִבׁשַה םוַבּ
 ג םֶרָאָה שָפְנְב תמְב עננה"לק :רֶהְטי אל יעיבשה םיבּ
 רֶתְרכְ אממ הוהי ןכ ׁשִמ"תֶא אָמַחְתי .אָלְו תומירְׁשֲא
 אמט ויְלָע כבוזאל הדג ימ יכ לאָרשיִמ אוהה שָפּוה

 היהי
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 לָחֶאְּב תּומָיִּכ םֶדֶא הרותה תא : וב ותֶאמִמ דוע הָיִהְי 4
 תַעְבְש אמי לֲהאָב רׁשֲא-לכְו להאההלא אָּבַהלַ

 אֵמְמ ויָלָע ליִתפ דיִמְצְיִא רֶׁשֲא ַחּותָפ יִלְכ לכו :םיִמָי וט
 תַמָּב וא : ברהללחב הרשה ינפ-לע עניײרְׁשֲא לו :אוה 6
 והָכְלְו :םיִמָי תעבש אָמְטְ רֶבְקְּב וא םֶרֶא םעעְבִרֲא וז

 -לָא םייח םימ ויָלָע ןתָּה תאטחה תַפרְׂש רפעמ אמטל
 טהאה-לע הוו רוהט שיא םִיַמּב לבש בוזא חסלו : ;יִלָכ < א

 עָננַהלַעו םשדויה רֶׁשֲא תֹוׁשְפְנַה"לע םלכהילְבילע
 -לע רהטה הָוהְו :רָבָּקב וא תַמב וא לֶלָחְב וא םָצָעְּב 9

 יעיבשה םויִפ ואטחו יִעיְבְשַה םיַבּו ישילשַה םיּב אָמָטַה
 אָמֲמרְׁשֲא ׁשיִאְו :בֶרָעְב רַהָטְו םִיַמַּכ ץַחרו וָדְנְּב םָכָכְו כ

 -תֶא 'כ לֵהָּכַה ומ אוהה שפנה הָתְרְכו אָטְַתַי אֵל
 ָֹתְָהְו :אּוה אָמְט ויָלָע קְרֹאְלז הָּדנ ימאמט הוי שדקמ ג

 יִמְב ַעְְהְו ויֵדְנְב סֶּבכְי הְדִגַהְיִמ הזמו םלוע תֶקחְל םֶהְל
 אָמָמְי אמה ֹוּבדעניהרְׁשֲא לכו :ברעהזרע אמט הּרנַה 22

 5 :בֶרֶעָהירִ אָמָמַּת תענה שָפְנהְו
 .Cap. XX כ

 ןוׁשאַרָה ׁשֶדָהּב ןְצירבְדִמ הֵדָעָה"לָּכ לֵארְׂשִירנְב אָבִיו א
 -אלְו :םָׁש רבַָּּתַו םִיָרַמ םָׁש תָמּתַו ׁשֶדָהְּב םָעָה בשיו ל
 ברו :ןרַהַא--לעו השמזלע ולהקוו הדעל םימ הָיָה 5

 נפל וניחא ענב נע יל רמאל ּורְמאיו השמדםע םַעָה
 רוה רֶכְדמַה-לֲא היה לֶהְקְתֶא םֶתאָבַה המ :הוהי 4
 םבירָצמִמ נעולה המלו :ּנָריִעְבּו ּונֲחְנֲא םש תומל ה

 הְנֲאְתּו עֶר םוקמואל הוה עַרָה םוקמַהלֶא ונְתא איִבָהְל
 ינפמ ןרַהַאְו השמ אבו :תּוּתְׁשְל ןיא םימו ןומרו פה <

 "דובכ ארו םֶהיִנפלַע ולפיו דעומ להֶא חתפדלא להקה
 ישילש פ ;םֶהיִלֶא הוה

“ANG Yn! wudרברדיו  
 םימעט 'ב זצ 2
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 ? להקהו הטמההתֶא חק :רמאל השמדלָא הָוהְי רד
 " לסל םִתְרַבדְו יָא ןֵרָהָאְו הָתַא הָדעָהִַתֶא
 תיִקְשהְו עלַֿפַהְִמ םימ םהל אצה וימימ ןתנו םהיניעל
 9 ינפלמ הטמהדתֶא השמ הקו .:םֶריִעְּבדתֶאְו הדעָהדתֶא
 י ללָהָקַהתֶא ןְרָהַאְו השמ ילכו :והוצ רֶׁשֲאַּכ הוה
 עלפהדמה םירמה אָנְעְמש םהְ רמו עֶלֲפַה ןינְפדלֶא
 גג עֶלָפַהתֶא ךוודיתָא הקמ םֶרו :םִיָמ םָכְל איצונ הוה
 ס :םֶריִעְבּוהָדעֶה ְתְׁשִתַו םיבר םִיַמ ואי םימעפ והֵטמְּב
 ו יֵּב םִּתְנמָאָהְדאל ןעי ןרַהַא-לָאו השמדלַא הוה רָמאֹו
 לָהְקַהתֶא ואיבָת אל ןכל לארי נְּב יניעל נׁשירקְל
 ו =רָׁשֲא הָמיֵרְמ ימ הָמֲה :םֶהְל יִּתתנהרִׁשא ץֶרָאָה-לֶא הו
 ;חַלָשַמ ס  :םֶב שקקנ הוהתַא לֵאָרְׁשנב ובר
 = ףַחֶא רמָא הָּפ םוָרֲא ךלמדלֶא ׁשֵָקמ םיִכָאְלמ השמ
 ּנְתֶאֲצִמ רשא הָאְלִתַה-לְכ תֶא תְעְדְו הָּתַא לֶאְרְש
 ופ כיכר םיִמָי םיַרְצַמְּב בשנו הָמָיִרְצִמ ּונתְבָא ּודְר
 ג ונלק עמשיו ההיא קטו :וניתבָאלו םירצמ ונל וערי
 הצק ריע שדָקְב ונְְִא הגה םירצממ ונאציודאלמו חלו
 17 אלו םֶרָכְבּו הרש רבענ אָל ּףַצְרַאְב אנזהרפענ :דלּובנ
 לאמו ןימָי הנ אל ךלנ ךלמה ךרד ראב ימ הֶתְשנ
 ג רבַעְת אל םודָא וְלֵא רֶמאֹ לב רכענרׁשַא דע
 נפ טֲאְרְשִינב וילא ּרְמאֹו :ףתאָרִקל אצא בֶרָחְּבְדִפ ב
 םֶרְכִמ יִּתַתָנו יֹנְקִמּ נָא הָּתְשִנ ךיִמימדסאְו הלענ הל
 כ אָ רבעת אל רַמאַּו :הָרבעֲא ילגרב רָבְּדְיא קר
 גו ןֹתָנ םּורָאוַאְמַ :הָהְזַח ךִיְבּו דבָּכ םעְּב ותאְָרְקְל םודָא
 ישימה .פ ;וילעמ לארשי טו וִלְבְנַּב רבע לאְרְשידתֶא
 9 גהה רה הָדעֶהלְכ לַארׂשיהנְב אבו ׁשֶדָּקִמ עס
 ₪ ללובנלע רהֲה רַהְּב ןרהא"לֶאְו השמ"לָא ה ראו

 Ao ה אלס ז. 2
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 -לֶא אֹבְי אֵל כ וימֵע-לֶא ןרָהַא ףסֶאי :רמאל םודָאדץֶרֶא 4

 יַפדתֶא םֶתיִרְמְדרֶשַא לע לֵאָדְׂשִינְבל יּתַתְנ רשא ץֶרָאָה
 םָתֹא לע ו נב ְךעְלֲא-תֶאְו ןרהַאדתֶא חק :הָביֵרְמ יִמָל הכ
 "תֶא םָּתְשַּבְלַהו וְדְנְב-תֶא ןרָהַא-תֶא טשּפהְו :רֶהָה רה ₪
 רֶׁשֲאַכ הָׁשֹמ שעו :םש תמו ףָכֶאְי ןְרהֶאו ונְּב רעְלִא יז
 טשפוו :הֶדְעָהילָּכ יניעל רֶהָה רה"לֶא ולעיו הוי הָוצ א

 ָּב רֶזָעְלֶאהִתֶא םֶתֹא ׁשֵבְלו ויִדְנְּבתֶא ןרַהֶאדתֶא הָשמ
 :רֶקָהְדִמ ְךֶעְלָאְוהָׁשמ דֵדָיורֲהָה שאָרְּב םָש ןְרַהֶא תמו

 ןכישלש ןרָהָא-תֶא בו ןרהא עג יִכ הָדעָה"לְּכ ּואְרִַ 9
 = :לֵאָרְׂשִי תיֵּב לכ םיי
 Car. XXIL. NO א

 לֵאָרְׂשִי אָּב יִּפ בנה בשי דרע-ךלמ נענְכַה עַמָׁשַ א
 רדיו :ימש ונממ | בשיו לריב םָהלםיִרְתֲָהְֵָד ג

 הוה םַעהְדתֶא ןתת ןתנדםַא ךמאיו הוהיל רֶדָנ לאָרְשִ
 לארי ליקְּב היהְי עמשמ :םָהירֲִתא יקמרחהו יב
 "םש אָרְקִַו םָהיֵרֲע-תֶאְו םָהְֶא םֶרֲחנ יִנענְכַהיתֶא ןח
 פ :המרח םֹוכָמַה

 םֹוָרָא ץרָא-תֶא בבל ףוסיסי ְךֶרָּד רֶהָד רֶהִמ סו +
 הָׁשֹמְבּו םיהלאב ה רבו *ךרדב םַעָהְרשפנ רַצְקִַו ה

 םֶחָל ןיא יּכ רָבְדִמַּב תוְמְל םרְצִמִמ ְּתיִלָעָה הָמְל
 הדְוהְי חלשיו :לקלקה םֶחְלִּב הָצְק ונשפנו םימ ןיאו <

 דע תמו םעָהדתֶא כשני םיִּפְרָשַה םיִשְחְנה תא םֶכָּב
 -יִכ ונאמח ּורמאיו הָׁשמ-לֲא םֶעָה אביו :לֶאְרשיִמ בר ז

 -תֶא ּטיִלָעִמ רֶסָיְו הָוהְייְֶא ללפְתה ָּךְבְו הוהיִב ונרּפד
 -לָא הָוהְי רֶמאֹּו :םַעָה דעְּב השמ לָלַּפָתִ שחנה 8

 ףושְנה"לָּב היָהְו םהלצ ֹותֹא םישו ףְרָש ל השע השמ
 --לע והמשינ תֶׁשחְנ שחנ השמ שעיו יִחָנ ותא הָאְרְו 9

 סנה
 קאחרטב מק ז. 6. א'כ
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 % שחְנילָא טיָּבַהְו שיאדתַא שֶחְנה ךשְניסא הָיָהְו םנַה
 וג יע :תכאב וחיו לארשי נב ועסיו :יִחְ תֶׁשֲחַה
 םָאֹומ ןנפלַע רָׁשֲא רָבְדַמַּכ םיִרְבַעַה עב והיו תבאמ
 3 שמ :דַרז לַנְּב חיו ּועָכְנ םָׁשִ :שָמָשה חָרמִמ
 7 לכמ אציה רָכְדמַּכ רשא ןונרא רֶבַעַמ הנ עס
 :יִרֹמֲאָה ןיבו בָאומ ןיִּב בָּאּומ לּובָנ ןונרא יִּכ יֵרֹמֲאָה
 ג4 דתֶאְו ָפוסְּב בהְודתֶא הודי תמחלמ רָפָסְּב רַמָא למ
 וט רָע תֶבָׁשְל הָמְנ רֶׁשֲא םיִלָחְנה דשֶאְו :ןנרַא םילחנה
 ו רֵׁשֲא רֵאְבַה אּוָה הָרֲאְּכ םֵׁשִמּו :בָאומ לּובנל ןעְשת
 ם :םִיָמ םהְל הָגְתֶאְו םָעֶה"תֶא ףסָא הָשמל הָוהְי רמָא
 גז :הלדונע ראב ילע תאוה הָרישהְתֶא לֶאְרְשַי ריש א
 ג םֶתְִעְשִמְּב קסחמּב סע ביד הּורְּכ םירְש ָהּוְרְפה רב
 9 רוְמְּב לאילַחְנמו לאילחנ הְנְפִמִמו :הָנָתַמ רָבְדִמִמ
 כ הָפֵהְׁשְִו הָנְסּפַה שאר בָאֹומ הָרָשְּב רֶׁשֲא אָיִגַה תֹומָּבִמּו
 יעובש ּפ :ןמישיה י ינפרלַע
 גג :רָמאל יָרֹמֲאָהְּדַלמ ןחיפ"לָא םיִכָאָלמ לֵאָרְׂשִי חלשיו
 2 ימ התשנ אל םֶרָכְבּו הָרָשְּב הָטְנ אל דצְראְב הָרְבִֶא
 9 תניא לבג רבעגירְׁשֲא דע דלג למה ּךרַדְּב ראב
 ומָעלָבתֶא ןחיס ףֹסָאר ולב רֶבָע לֶאְרְשַתֶא ןח
 זכָחְלַו הָצְרַי אבו הרבְדמַה לֵאָרְשִי תאבקל אנ
 ג וצראזתֶא שריו ברֲחיפְל לאְרש ו והכה  :לֶאְרֶשיִּב
 הכ חכו :ןומע נב לּובָנ זֶע יִּכ ןומע ינָב"דע קפידדע ןנְרַאְמ
 יִרָעילָכְּב לֵאְרְׁשִי בש הָלאָה םיִרְעָהלְכ תֶא לֵאָרׂשִי

 א ןֶיס ריע ןּבְשָח יכ  :ְהיִֹנְבלְכְבּו ןפְשָחְּב ילמָאָ
 ןושארֶה בָאמ ּלַמְּב םהלנ אוָהְו אוק יִרמָאַה ךַלִמ
 9ז םילשמה ורמאיןּכ"לע :ןנראדדע ודיִמ וצְרְאלָּכדתֶא חקינ

 23 הדָאָצְי שארפ :ןוחיס ריע ןנּתְו הבת ןיּבְשַח אב
 ןובשחמ

 1 אתלוגסב ץמק 83
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 ילעב םָאמ רע הָלְכָא ןחיס תירקמ הָבָהַל ןובְׁשַחְמ
 וב ןתְנ שֹוְמְכיסִע ָתְדָבֶא בָאֹומ ךלהיוִא :ןנְרא תמָּב ₪
 דֶכָא םֶריֵו :ןוחיס יִדֹמֲא למל תיִבְׁשּב ויָתנְבּו םשלְּמ ל
 בָשיו :אָבְדיִמדדִע רֵׂשֲא חפנ-רע םישנו ביידע ןובְׁשֲח 4
 רֹוע-הֶא לגרל הָׁשמ חלש :יִרֹמָאַה ץֶרָאְּב לֵאָרְׂשִי :9
 ולעיו נפו :םָׁשרְׁשֲא יִרֹמָאָה-תֶא שו ָהיָתנְב וָדָכְלִיו 8

 =לֶכְו אּוָה םְתאָרְקל ןְׁשְּבַהידְלַמ גוע אציו ןׁשְבַה דרה |
 אָריִתְִלַא השמ"לָא הָוהְי מאו :יִעְרְֶא הָמְחְלַמַל ומ |

 ישו יצְרֶאדתֶאְו ומַעלְּבדתֶאְו וא יִּתְתְנ ףדָיִב כ ותא
 :ןבְשָמְּכ בשוי רשא ירמָאה ךֶלמ ןחיסל תשע רֶׁשֲאכ ול

 וקריאה יִתְלּבידע ומַעילָּכתֶאְו וְנְיתֶאְו ותא וכי הל
 :וצְרִאדתֶא ׁשְרַַו דיִרָש
 Car. XXU בכ עג

 ןָקְריִל רָבַעַמ בָאֹמ תֹובְרעְב ונחמ לאְרשי ב וס א
 ;וחְרָ

DDמם  
 :יִרמָאְל לֵאָרְׂשִיהָׂשְע-רְׁשֲא-לְּכ תֶא רּפִצְדִּב קָלָּב אָרַו =
 ונפמ בָאֹומ ץקו אוהדבר יִּכ דֶאְמ םֶעָה ינפמ םָאֹומ רנו 5
 וָכְחְלְי הָמַע ןידמ ינק"לֶא בָאֹומ רָמאֹ) :לֵאָרׂשִי ב +

 הֵרְׁשַה קרי תא רושה ָחְלּפ ּוניִתביִבָסי"לָּכדתֶא לָהָקַה
 םיִכָאְלִמ חַלָשַו :אוקה תֶעְכ בָאֹמְ ךלִמ רּפְצְדִּכ קְלְבּו ח

 -ינְּב ץֶרֶא רָקְנהילע רֶשֶא הָרֹותְפ רּעּבְדִּב םָעְלְב"לַא
 ;רָּפְכ הגה םִיִרְצְמִמ אצְי םע הגה רמאל ול-ארקל ומ
 -זרֶרָא אָיהְכְל הֶתַעְו זיִלֶמִמ בשי אּוקְו ץֶרָאָה ןיעדתֶא
 דזדכנ לכוא ילוא יִנָּפִמ אוה םּוצָעְיִכ הֹוַה םָעְקדתֶא יל
 ְךֶרבְמ ףךרָכְת"רֶשַא תֶא יְִעַדָי יפ ץֶרָאָהְדִמ ינשְרְְִו וכ
 ֶָיּכיִמְסקוְקְדִמ ינקובָאמ ינקזוכלוו :רָארָאָהרׁשֲא
 ואביי מומו 8

We 
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 8 םֶהיֵלֲא רֶמאּו :קֶלָב יִרָבד וילא ורבו םעְלְּב"לָא ואביו
 הוי רד רשָאּכ רֶבָּד םֶכְתֶא יִתְבְשָהְו הָלילַה הפ טיל
 9 לֶא םיקלא אבו :םַעְלְפִיבַע בָאֹומיַרְש ובשו יִלא
 י םֶעְלְּב רֶמאֹו :ַמע הָלֵאָה םיׁשנֲאָה ימ רֶנאֹו םעְלְּב
 וג הוה :יִלא חלש בָאמ דלמ רֶפְצְרכ קֶלּב םיִהלֲאָהלֲא
 -הָבָק הָבְל הע ץראה ןיע-תֶא סכיו םירצממ אציה םָעָה
 גג םיִהְלֶא רֶמאו :ויתְׁשַנ וב םֶחְלַהְל לכוא ילוא ותא יל
 דּורְב יּכ םֶעָהְתֶא ראָת אל םֶהְמִע ךלת אל םֶעְלְּבדלֶא
 : ַלֶא ל קלב יֵרְשלֲא למאי רֶקּבּב םַעְלִּכ םקו :אּוה
 14 יִרש מוכה :םָכָמע ךְלַהל יתתל הָודְי ןַאמ יִּכ םָכְצְרַא
 :ּנָמְע ךלה םַעְלּב ןאמ ורמאו לבא ואביו םָאֹומ
 וט :הֶלֶאָמ םיִדְּבִכְו םיִּבַר םיִרָש חלש ָלָּב דוע ףסינ
 ג "ַלֶא רופַצְְב קָלּב רֵמָא הָכ ול ורמאיו םעלבדלֶא ואבמ
 וז -רָׁשֲא לָכָו אמ דְדְּבַכִא דּבכרוכ :ילא דלַהִמ עמה אנ
 49 ןעוו :הֶוַה םֶעָה תא יִלְהְבִק אָנְזהְכְלו השעָא ילא רמאה
 ותיִב למ קֶלְב יָת | לב יִדְבַעילֶא רֶמאֹו על
 תושעל לא הוה יִפ"תָא לבעל לכיא אל בה ףַסּכ
 9 הלילה םּתַא-סג הוב אנ ובש הָתַעְו :הָלודְנ א הק
 כ דלֶא | םיקלַא אנ :יִמנ רֶבּד הָוהְי ףסיזהמ העד
 ; םוק םיִשָנִאַה ואָּב דל ארקלדםִא ול רמו לליל םעְלּ
 : :השעת ותא דלא הבאר רָבְּרהיתַא ךאְו םֶתַא דל
 גג :םָאֹומ יִרָשְע לו נתַא-תֶא ׁשבֲחו רק םעְּ םקנ
 ₪ ךרדב הֶוהְי ךאלִמ בצת אוה דלוהיכ םיִהְלֶא ףא-רהו
 23 ארו :ומע וירע) ינשו ונתאזלע בכר אּוהו ול ןַטְשל
 ולְיְב הפולש ֹוֵבְרַחְו ְךרָדב בָצְנ הוי ְךאלמיתֶא ןותָאָה
 ןֹותָאָה"תֶא םֶעְּב דיו הרש ךלחו ְךָרֶּרַהְִמ ןֹותָאָה טו
  םיִמְרְּבַה לִעָשְמְּב הוהְי דאלמ המעי :ךרדה הָתֹטַהְל
 רדג ו

- 

 17e קב נע ז 4



 .cap 99; בכלב ףפדמפב 260

 הוהְי ַאְלמ-תֶא ןוָאָה ארו :המ רֶדָנְו הָזמ רֶדָג הג
 הש רָּקַהזלָא םֶעְלְב לְנרקתֶא ץחלתו רילק"לֶא ץַחְלתַ

 רֶצ םִהְמְּ למעיו רובע הָוהידךאלמ ףָסֹוו :ּהָתַפַהְל א
 -תֶא ןותאה ארו :לאָמְשּו ןימי תוטנל ךרדדיא רשא זז

 דו םָעְלִּב ףאזרחיו םעלב תחת ץפרתו הָהְי ךאלמ
 רֵמאֹתַו ןוְתַאה יִפתֶא הָוהְי חתפיו :לָּקּמַּב ןותָאהדתֶא 8

 :םביִלְגר שלש הז ינתיכה יִּכ דל יתישע-המ םֶעְלְבְל
 יב ברמדשי ול יב תללעתה יִּכ ןותָאל םעְלְּב רֶמאַו
 כנא אולה םֶעְלְב-לֲא ןותאה רמאתו ְדיִּתְנַרְר הָּתַע יִּכ ל
 עה הוה םונהדדע Aik יל תְבְכְרדרֶשֶא וא

 :רפלש ורה ךרהב םָצְנ הוה אלמא אר טל
 -לע הוה ךַאלמ ללא רַמאּו :ויפַאל וחתשיו דקו ןדיְּב 5

 יתאצָי יִכְנָא הגה םילְ שולש הז לנתאהתֶא ָתיִכַה המ

 נפל טהו ןותֶאָה יגארתו יד ךרדה טרי ןמשל ₪
 הדָכְתֶאיבִג הת יכ יָפמ הָתְטְנ ילוא םֶלָנְר שלש ה

 קרוהי דאְלמדלֶא םִעְלִב רָמאַו :יִתָיֲחָה ּהָתֹואְו יִּתְנַהָה 4
 הָּתִצְוְךרָּדַּב יתארקל בצנ התא יִּכיִּתְערי אל יִּכ יתאמָח

 -לֶא הוי ךאלמ רמאה :יל הָבשֶא ּניִעְב עְרְדָא הל
 רכְדא"רשא רֶבְּדַהתֶא םֶּפֶאְו םיִשְנאָהיםַע ךל םלב

 עמשיו :קָלְב יִרָשדמַע םַעְלִּ למ רּבַרְה ותא דלא 5
 לשֶא בָאומ ריעדלֲא ותאָרְכל או םעלב אָבִִּכ קֶלְּ

 "ללא קלָּב רָמאֹו :לובגה הָצְקְּב רֶׁשֲא ןרַא לובנילע ז
 זאָל הָמְל ךלארקל ' לא יִתְתְלְש שלש אלָה םֶעְְּ

 -לֶא םָעַלְב מא :דָרְּבַּכ לכוא אל םנמאֲה יא תְכַלַה 38
 רמָאַמ כד לכוא לֶכָיַה הע יל \ יִתאָבְהנַה הב
 סעְלפ ךליו :רפדא וא יֵּפְב םיִהְלֶא םישי רֶׁשֲא רבה 3

aga. ceםע  
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 מ הלשיוןאצְו רקב קְלֶב חכו :תוצח תירק ואבו קָלְּבִיבע
 4 דתֶא קֶלְּב חשו רקפב יהו :וִתַא רֶׁשֲא םירשלו םֶעְלְבל
 :םעה הצק םשמ אָ לעב תומב ו והלעיו צל

 נפ .Car אא. נכ

 א ןֵכָהְו תקְּבְזמ הָעְבְש הָזְב ילדהנְּב קֶלָּב-לֶא םֶעְלִּב רָמאֹּנ
 2 רשאפ קלּב שעיו :םיליִא הָעְבְשְו םיִרפ העבָש הוב יל
 3 רָמאֹו :ָבְזמַּב ליאְו רפ םַעְלְב קָלְב לע םעְּפ רב
 הדָרְקְי ילוא הַמְלֲאְו ףָהלל-לע בתה לבל םֶלְלְּב
 :יפש דלו דל יתדגה| ינַאְַײהמ רבדּו יתארקל הוה
 4 תֹחבְוִמַה תעבְשדתַאוילא רָמאיו םעֶלְב"לֶא םיקלא רק
 ה יִפּפ רָבּד הָוהְי םשו :חָפזמּפ ליִאְו רפ לעֶאְו יִתְכַרִ
 6 וילֶא בשיו :רֵּבַדַה הָכְו קָלְּבלֶא בוש רֶמאַֹו םַעְלְב
 ז ולָשַמ אש :בָאֹומ יִרָשלֶָכְו אוה ותל בָצְנ הָיָה
 םֶדָקייֵרְרָהַמ בָאומד דלמ קָלְב יגלע םֶראְדִמ רמאיו
 5 אל בקָא הָמ :לאְרְשי המעוז הכלו בעי ילדהרַא הָכְל
 9 וכירצ שאמה :הָוהְי םַעז אל סא הַמּו לא הק
 אל םיוגבו ןכשי דֶדְבְל ג םֶעְַה ּוטָרּושַא תוָעְבְגַמ אא
 י לארשי עָבְרְדתֶא רפְסַמּו בלע רפע הָנמ ימ :םָׁשַחְהי
 גג מאו :ּוהָמְּכ יִתיִרָחֶא יְִתו םירָׁשי תֹוָמ יִשְפִנ תַמָח
 הגה תקל י יביא בקלי יל ְתיִׂשָע המ םֶעְלְּב-לֶא ללב
 גג דוהְי םישי רֶׁׂשֲא תא אֹלַה רמאיו ןעו :דךרב ּתְכְרּ
 יא אל קלְּב וילא רמי ה רֶמשֶא ותא יֵפְּ
 " הֶאְרִת והצק םֶפֲא םֶשמ ּוֵאְרַּת רשא ףחַא םוָקְמלֶא
 / 14 םםיפצ הרש והָחָקיו :םָׁשִמ ילנה הָאְרת אָל וְלְכ
 ליִאְו רפ לע תב הָעְבַש ב הספה שאָרלָא
 וט יכֹנאְוךָתְלֶל-לע הפ ביתה קְלָּבילֶא מא במ
 6 וויַפְּב רָבִּד םֶשו םֶעְלְּבדילֶא הָוהָי רו :הָכ הַרָקִא
 רמאיו 7 שה

 ישיִמח

 ה וסה .v.13 ניכ
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 בֶצנ ֵנהְו וילא אבו :רֵּבַדְת הכו קֶלְּבלֶא בוש רֶמא וז
 רַבֵּדיהַמ קל ול רֶמאֹו תא בָאמ ירשו ותְלְעילִע

 הדָנְוִאְה עֶמְׁשּו קֶלְּב םוק רמאו ולָשמ אשוו  :הוהי וג
 םֶהְנְתַו םֶדֶאְדְבּו םֹוכו לא שיא אל :רפצ ונָּב יֵדָע ₪
 ְךֵהְב הוה השק אָלְו רֶבִדְו השעו אלו מא אוזוה כ
 -אָלְו בטעיב ןוא טיכה-אל :הנבישא אלו ךרבו יתחקל גו

 :וב ךלמ תעורתו ומע ויָהְלֶא הָוהְי לארשיב למְע האר
 שחנאל יכ :ול םאָר תפעותכ םירצִמִמ םָאיצומ לא 5

 לֶאְרְשילו בלעיל רמי תעְכ לארשיב םסקזאלו בקעוב
 אל אשתי יִרָאְכְו םוקי איבלכ םִעְדִה :לא לעְפיהמ א
 ללב מא :הֶּתְשְי םיללהדמדו ףרט לכאיהדע בכי הכ
 ןעוו ָּּבְרבִת אל ךרכ"םג ונבקת אל בק"סנ םֶעְלַּבְדלֶא 5

 לָּכ רמאל דלא יתרבד אלה הלבדדלא רמאָו םֶעְלְּב
 זכְעְלְּבְלֶא קֶלָּב רֶמאינ :הָשעֶא ותא הָוהְי רבדיזרשַא <

 םיהלַאה יניעב רשיי ילוא רחַא םוקמ"לא דחמא אָזהְכְל
 רועפה שאר םעלב"תא קְלְב חק :םשמ יל ותבקו

 דהַנּב לבא םעלב רמו :ןמישיח ינפילע ףלשנה 9
 םיִרְפ הָעְבְש הוב יל ןכֶהְו תחבזמ העבש הָוְב יל
 רָּפ לו םעלּב רַמֶא רשאכ קָלְב שעו :םליא הָעְבִׁשְו ל

 :ַחְבְומַּב ליאו
 .Car. XXIV דכ חפ

 -אָלְו לֶאְרָשיִתֶא דִרְבְל הָוהי יניעְב בוט יכ םֶעְלְּב אַרָיַו א
 רָבְדְמה"לֶא תשיו םיִשָחְ תאָרְקְל םַעַפְבי"ַעָפְכ לה
 ןכׂש לארשידדתא ארו ויניעְדתֶא םֶעְלב אש :ונָפ

 רמאיו ולשמ אָשיו :םיהלַא חור וילָע יה וימְבָשל 5
 בא :ןִעָה םתש רֶבָנַה םאנו רעב נב םעְלב םָאְנ 4

 ולו לפג הוי ידש הֶזְחַמ רֶׁשֲא לאירמא עמש
 םיניע

 אטשפנ ץמק ז. 4. קג אמק ד. 83
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 ה :לֶאָרְִׁי יָתנְכְׁשִמ בקי ףיִלֶהֶא ובט=המ  :םניֵ
 5 םִיזְראַכ הָוהְי עַמְנ םיִלָהֲאַּכ רָהָנ ילע תנְּכ יט םיִלָחְּ
 ז לו םיכר מב דער זְלָרִמ םימלת = :םיָמיילַ
 8 םםִיַרְצִממ ואיצומ לא :ֹותְכְלַמ אשנתו ופלמ :נָאַמ
 םֵרָני םקיִתְמְצִעְו ויִרָצ םיוג לכאי ול םֶאְר תַפעֹותְּ
 9 מיקי ימ איָבָלְכּו יָרֲאַּכ בָכָש ערָּכ :ְץָהְמִי ויַאח
 י םָעְלִּבילֶא קֶלְּב ףַא-רַחו :רּוֶא ףיִרְרֶאְו ורב ּףיִכְרָבְמ
 ףיתארקיבָיִא בָכָלםֶעְלּב-לֶא קֶלּב רָמאיויַפַכְדתֶאקפְסִיַ
 וג ףְלְדחרְּב הָּתִעְו :םיִמָעִּפ שֶלֶש הָו דרב ְּכְרִּב הג
 הָוהְי ךצנמ הגהו ְְּבַכֲא בכ יִּתְרֹמֶא ףְמוקמדלֶא
 ו ףיָבָאְלְמְדְלֶא םנ אלה קָקְּבילֲא םַעְלִּב רמאֹו דובְּכִמ
 ו אָלִמ קֶלָב יִלְדְתסַא :רמאל יתר יִלא ּתְחְלֶשרֶשַא
 ג תושעל הָוהְי יפדתֶא רבעל לפּוא אל בה ףַסִּכ ותיב
 5 :רפדַא ותא הוי רכדירְׁשֲא יִפלִמ הָעְר וא הָבֹוט
 14 עה הֶשַעְי רֶׁשֲא ךצָעיא הכל ימעל ךלוה יה הו
 ומ םבָאְכ רמאיו ולָׁשִמ אשינ :םיִמָיה תיִרְחְאְּב ָךְמַעְל הוה
 ו מש םֵאָנ ןעָה םֶהָׁש רָבָנַה םֶאִו רעב נב םֶעְלְּ
 ולו לפנ הָוְחְי ידש הזחמ ןְיְלַע תעד עֶר לֵאַרְמַא
 וז בָכוכ ךרּד בורק אֶל ינרושא הָתַע אָלְו ּונָאְרֶא :םִיניֵ
 רקרקו בָאימ יִתֲאַּפ ץַחָמּו לאְרשיִמ טָבש םֶקְו בעמ
 18 יביא ריעש השי הָיִהְו הָשַרְי םודָא הָיהְו :תֶשינְּבילְּ
 וי :ריעַמ דיִרש דיִבָאְְנ בקעמ דרו :לוח הֶׂשָל לֶאְרְשו
 כ קָלָמע םיוג תישאר רמאו ילָשִמ אשי קלמָעְתַא ארי
 2: מאיו ולָשמ אשי יניקה"תַא ארו :הָבא ידע ותיִרָחאְ
 פ ןוק רֶעְבְל יחיא יכ :ףנק עלפפ םישו ךְבֶשיִמ ןְתיֵא
 2 יח יכ וא רמאח ולָשִמ אשוו :ָדָבְׁשּת רושא הָמִידִע
 24 -םנְו רבונו רושא נעו םיתכ ךימ םיצָו :לא ימשִמ

 אוה
 יעה תחת הדמעהב ל'צכ +. 22. ערלמ +. 17. קב ץמק +. 6. רימש הייב ןמיס דמע שארב +. <
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 דכנ ומקְמל בשו ךלו םעלב םקו :דבא ידע אהה
 פ :ֹוָכְררְל ךלֶה קֶלְּב
 .Cap, XXV הכ ד

 :בָאומ תונְבְלֶא תונול םֶעֶה לחַיו םיטשב לארַשְי בשיו א
 ווחתשיו םָעָה לבא ןהיהלא יבול םַעְל ןאָרְקִַנ 9
 זדָוהְיְיףאדההוו רועפ לבל לארשי דמַציו :וחיהלאל 3
 םעְה יׁשאָרלְבתַא חס השמילַא הָוהְי המאֹו :לארשיב 4

 הרוהידףא ןורח בֶׁשְָו שמשה דנג .הוהיל םֶתוא עקוהו
 שיא ּונְרַה לארשי טפט השמ רמאו :לארשימ ה
 לארשי י ינבמ שיא הנהְו .:רועפ למבל םידמצגה ויָׁשְנֲא 8

 "לכ יעלו השמ וניעל תינידממדתא ויחֶאדלֶא ברכו אָכ
 ארה :דעומ לָהֶא חתפ םיכב המה לארשיהנב תַדַע
 חקיו הָדעָה ךותמ םָקָו הכה ןרהָאדב רְְלֲאב טֶחְניִפ

 רקדו הָבְקַהְלֶא לארשידשיא רַחַא אביו :ודָיִּב חַמְר 8
 ּהָתְבְק"ְלֶא הָשִאָהְדתֶאְ לאְרשי שיא תא םֶהינשדדתֶא
 הָפגמב םיִתַמַה יהו :לארשי נב לעמ הפנמה "רצו
 :ףְלָא םירְשָעְו הְָּבְרַ

 4אמ פ פ פ
 ב רֶזָעְלִאְרִּב םָחנִפ :רמאל השמזלָא הָוהְי רכה 1

 ואנלְב לארשידינב לעמ יתמחחתא בישה ןהכה ןֶרָהַא
 :יתָאגקב לארשידינב"תַא יתילכ"אְלו םכותב יתְאְנְקְדתֶא
 ול הָתִיִהְו :םיִלָׁש יתירבדתא ול ןתנ יונה רֶמָא ןכל
 ויהלאל ג אנק רֵׁשֲא תחת םֶלע תָנְְכ תיִרְב ויִרחִא ועלי

 רשא הכמה לֵאָרשִי שיא םשו :לֶאְרשַי ינב"לע רפכנ 4
 :ינעמשל באדתיב אישנ אולסךכ ירמז תינָיִדמהדתֶא הָּבֲה

 תומא ׁשאָר רוצ"תב יִבְוָכ תֶיניִדְמַה הָכמַה הָשאָה םשו ימ
 5 :אוה ןידמב באתי

8% 

 רכדיו
 העטק | +5
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 וז םֵתיְּכַהְו םיְדּמַהדתֶא רֹורָצ :רמאל השמ"לֶא הָוהְירָּבַדי
 8 "לעכל לְבנרׁשַא םֶהיִלְכִנב םֶכְלְ םֶה םיִרְרַצ יֵכ :םָתֹוא
 הָּכִמַה םַתחַא ןידמ אישנזתב יְִּכ הבד-לעורשפ רד

 5 פ * :הָפנמַה ֵרֲחַא יְו :רׂשְּפירַבְד-לע הפנה
 ןכ .Car. XAVIL וכ

 א :רמאל ןקפה ןרהאְדּפ עלא לֵאְוהשמ-לָא הָוהְי מא
 2 הָנָׁש םיִרְׂשָע ןְבמ לֶאְרְשייְִּב תָדֲע-לּכ | ׁשאָרדתֶא ואש
 + רפדוו :לֶאָרְשִיְּב אָבָצ אָצלְּכ םָתֹבֲא תבל הָלְעַמו
 וחי ןְךרי-לע םָאמ תָבְרְּב םָתֹא ןהפה רעְלֶאְו השמ
 + -תֶא הָוהְי הָוְצ רֶׁשֲאַכ הָלֵעַמְנ הנָׁש םיִרשַע ןְבמ :רמאל
 ג רוכְּב ןבואר :םירצמ ץראמ םיִאציַה לארשי ינו השמ
 תחפשמ אופל יֵבֲֹחַה תחפשמ ליגה ןבואר נְּב לאְרשי
 6 תחפְשמ ימרכל ירְצֲהַה תַחּפְשִמ ןרְצַחְל :יאְלפה
 ז השלש םהידְקפ ויהיו נבוארה תֶהּפשִמ הלא :יִמְרּכַה
 8 ןבָאיִלֶא אולפ ינו םישלשו תואמ עבשו ףֶלָא םיִעְבְַאְ

 : יורק טריו ןְָדיאוה םֶריְֲֵוְְַ לאומנ בָאילֲא גב
 חַרֹמ-תַרֲעּב ןר האזלעו העמ"לע וצה רֶׁשֲא הָלַעָה
 י םֶתא עֶלְבתַו ָהיֿפ-תֶא ץֶרָאָה הַתְפִּתַו :הָוהְילִע םֶתַצהְּ
 םיתאַמּו םישמַח תא ׁשֵאָה לָכֲאב הָדעָה תֹומְּב חַרְקתְֶ
 3 ןיעמש יָת ס ּותמדאל ה הרקחינבו :םנל ווו שיא
 תרחפשמ ןימָיל ילאומנה תחְפשמ לַאזמנל םֶתחּפְשִמל
 13 יחרזה חפש הבול :יניכיה תחפשמ ןיפיל ינימיה
 + םיִנש ינעמשה תחפשמ הלא ילואשה תַחּפְשמ לואָשל
 יט ןופצל טְתֹהְפְשִמלנלְּב ם :םִיָתאָמּ ףלא םיִרְשָעְ
 תהפְשמ ינושל יגחה תחפשמ ינחל ינופְצַה תחפשמ
 16 גיִרֲעָה תחפשמ יעל ינואָה תַהּפְׁשִמ יוֲאְל יׁשַה
 17 :ילַארַאָה תַחַּפִׁשִמ ילַארַאְכ יִדֹורֲאָה תַהַּפְׁשִמ דובאל

 הלא
 וק יאיוק ד. 9. = ל'צכ ד. 7. וכ = קוספ עצמאב אקספ +. 19. היכ '
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 ׁשֶמֲחַו ףֶלֶא םיִעְּבִרַא םהידקפל ךְנַנְּב תֹחפְׁשִמ הָלֶא 8
 ץֵרָאּב ןנואו רע תמו ןְגואְו רע הָדוהְי נְּב ס :תֹוִאַמ ג
 תרחפשמ הלשל םתהפשמל הדוהיהנב ויהיו :ןעְנְכ כ

 :יָחְה תחפשמ חרול יצרפה תחַּפְשִמ ץרֶפל ינלשה
 תחפשמ לּומָחְל ינרְצִחַה תַהּפְׁשִמ ןרצהל ץרפ"ינב ויהיו גו
 םיִעְבשְו השש םָהידקְפל הָדּוהְי תֹהּפְׁשִמ הָלֶא :ילּומֲחָה 29
 עלות םתחפשמל רכש מנכ ס :תֹואמ שמחו ףלא 33
 תחָּפְשִמ בול :ינופה תחּפָשִמ הופל יעלותה תחפשמ 4
 ָכשֶשי תחפשמ הלא :ינרמשה תחפשמ ןלמשל יבשה הנ
 נְּב ס .:תִאְמ שלשו ףלא םיששְ הָעְּבְרַא םֶרידְקפל 6

 תחפשמ לאל יּדררּפה תחפשמ דרסל םֶתְחְּפְשמְל ןלובו
 תרֶחְּפָשִמ הֶלֶא :יִלָאְלְחִיַה תפְׁשִמ לַאלחל יִנלֶאָה גז
 יִנֶב ס :תוִאמ שמחו ףלֶא םישש םהידקפל ינלובוה 8
 ריִכָמְל .הָשנמ נב :םִיָרְפֲאו הׁשנמ םתהפׁשִמְ ףסוי 9

 תֶחּפְשִמ דָעְלְנְל דַעְלְגתֶא דילוה ריִכְמּו יריִכְמַה תַחּפְׁשִמ
 קלַחְל יֵרשיִאָה תחפשמ רוליִא דֶעלג ינב הָלֲא :יִדְעלְגַה ל

 סב לֵָרְׂשַאָה תחפשמ לֵאירְׂשַאָו :יִקלֲחַה תַחַּׁשִמ ג
 רֶפִחְו יִעְדיִמְׁשַה תחפשמ עֶדיִמְׁשּו :יִמְכְׁשַה תַחַּפָׁשִמ ל
 כ םִנְּב ול ויהדאל רֶפהְְּב דָחפְלִּו :יָרָפָהַה תַחַּפְׁשִמ ₪

 הָכְלִמ הָלְנָח הֵעְנְו הָלֲחַמ דָהַפְלִצ תֹנְּב םֵׁשְו תֹונְּבדבַא
 םישמחו םִיִנָש םהיִדְקְפו השנמ תֶהְּפְשִמ הָלֶא .:הָצְרִתְו 4
 םתהפשמל םירפאדינב הלא ם :תואמ עבְׁשו פלא הל

 יִרָכַּבַה תחפשמ -בבל יטְלַתְׁשַה תַחַפְׁשִמ חלתוׁשְל
 תחפשמ ןרעל הלָתּׁש נב הָלֲאְו :ינחתה תחפשמ ןַהַמְל 5
 םֵנָׁש םהידקפל םירפָא-רינב תַהְּפְׁשִמ הָּלֲא :ינרְעָה אז

 כ םָתֹהפִׁשִמְל ףסוידינב הָלֶא תואמ שמחו ףלא םישלשי
 לבשל יעלה תהפשמ עלבְל םתחפשמל | ןמָיִנב יֵנְּב 8
 םפופשל :ימריחאה תחפשמ םריחֶאל ילבש יָה תַהַּפְׁשמ 9

 תהפשמ
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 מ דיִנָב ויה זיְמָפוחַה תחפשמ םֶפּוחְל יֵמָפּוִׁשַה תַחַפְׁשִמ
 :יִמעגַה תחפשמ ןמענל ידְרַאְה תחפשמ ןמעְו ךרֶא עֶלָב
 וג םיֶעָּבְראְו הָשִמֲח םֶליִדְקְפ םֶתְחְפְשִמְל ןמינבדינב הָלֶא
 4 םטושל םֶמחְּפְשַמְל ןדחינב הלא ס  :תואמ ששו ףלֶא
 4 -לָּכ :םתחּפשמל ןְד תֶחַּפְׁשִמ 0 ימחושה תחפשמ
 עּבְרַאְ ףלא םיששו הָעָּבְרַא םהיִדְקְפל יִמֲחּוׁשַה תֵהפׁשִמ
 4 ןרחפשמ הנמל םְתֹחפְׁשִמל בשא נב ס :תאמ
 :יניִרְבַה תחפשמ הָליִרְבל יושיה תחפש ישיל הומו
 2 תחפשמ לַאיבלמל ירבחה תַחַּפְׁשִמ רֶבָהְל הָעיִרְב ינבל
 5 נב תחפשמ הֶלֶא :חרש רׁשֲאזתַב םשו :ילֲאיכלמַה
 ם :תואמ עֶּכרַאְו ףלא םישמחו השלש םהיִדְקְפל רֶׁשֶא
 48 יגל יִלֲאְצַהַה תחפשמ לֵאָצַחל םהְמׁשִמַ יֵלתְפנ נב
 49 תרַחָפְשמ םֶלְשְל ירצה תַחַּפְׁשִמ רֶציל :ינוגה תחּפשמ
 ג םֶהיֵדָקְפ םֵתֹהְפְׁשִמְל יֵלתְפַנ תָהּפְׁשִמ הֶלֶא :ימלשה
 51 נב ידוקפ הלא :תואמ עֶּבראְו ףֵלֲא םיְִִּראְו הָׁשִמַה
 5פ :םישלשו תואמ עבש ףֶלֶאְו ףלא תואמרשש לֵאָרְׂשִי
 ₪ ץֶרָאָה קל הֶּלֵאְל :רמאְל השמדלָא הוה רד
 % טעמלו ֹוְלֲחנ הָּבְרִת ברל :תֹומַׁש רַפְסִמְּב הָלֲחנְב
 הנ לני גותלחנ ןתי וידקפ יפל שיא ֹותְלֲחנ טעמה
 % "לע :ולֲחת םתכַאדתוטמ תמש ץרָאָה-תֶא לחי
 פז ידוקפ הלאו ס :טעמל בר ןיפ ותְלַחִנ קלחת לר
 :ראמל ינשרגה תחפשמ ןושרגל םֶתרְפשמְל .ףלה
 8 תחפשמ\הלא ;יִרְרְמַה תַחּפְׁשִמ יררמל יִתָהְקַה תַחַּפְׁשִמ
 לחמה תחפשמ יִנרְבְהַה תַחפַׁשִמ ינבלה תחפשמ יול

 :םֶרָמעתֶא דלוה תֶהָקּ יתְרְקִה תחָפְשִמ ישומה תַחּפשמ
 ₪ התא הָדְלִי רֶׁשֲא יולדתב רָבַכֹו םֶרְמַע תֶשֶא | םש
 תאו השמחתאו ןרָהאדתֶא םָמעְ דֶלַתַו םִיָרְצִמְב יולל
 פ "תֶא אּוהיִבֲא-תֶאְו בָדְנתֶא ןר רהאל דל :םֶתְחַא םיִרמ

 רועלא
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 םםֶביִרְקַהְּב אֹוָהיִבֲאַו בָדְנ תֶמו :רָמָתיִא-תֶאְו ךֶועְלֶא 1
 ףֶלֶא םיְִׁש השלש םהיִדקְפ ויהיו :הֶוהְי ינפל הרזהשא ₪9

 ןנְּב ות לְקְפִתָה אָל | יִּכ הֶלַעַמְ ׁשֶדחְבִמ רכְו-לְ
 הָלֲא : לארשי ינְּב ךְתּב הֶלַחְנ םֶהְל ןָתְאָל יִּכ לאְרֶשי 3

 לארי ְבתֶא ּודְקַּפ רֶׁשֲא ןקכה רעְלֲאְו השמ ידּוקְּפ
 שיא הָיָהאֹל הָלֶאְבּו וחי ןדְרי לע בָאומ ברעב 4

 לארי בתא ודקּפ רֶׁשֲא ןהכה ןראו השמ יְּוקפמ
 דאָלְו רָבְדִמּכ ותָמָי תומ םֶהָל הָוהְי רמָאדיכ ניס רבְדִמְּב הס

 ם .:ןּונןב עָשוהו הָנפְיִדִב םֶלְכסֲא יִּכ שיא םֶהָמ רתונ
 .Car 11. זכ וכ
 ב ריִכְמְדְב דָעְלִּזְִּב רֶפְחְְב דָחָפְלַצ תנָב הֶנְבְרְקִּתַו א

 הָלְחַמויִתְְּב תמש ל: | ףסוידְבהַשְנִמ תֶחפשמל הֶשָנִמ
 נפלו השמ ינפל הנדמעתו :הֶצרַתְ הָכְלמּו הָלְנָחְו הָענ
 העומדלהא חַתּפ הדעה-לְכו םִאיִשְנַהְי נפלו ןַהֹכַה רְְלֲא

 הָדְעֲה דוְתְּב היָהזאְל אודו רכְדמכ תמ ניבא :רמאל 3
 "אל םיִנָבּו תמ ואָמֲהבדכ ו חרְק"תדָעב כ הוהידלע םיִרכיִנַה

 ןיא ןכ ותחפשמ ְךוָתמ וניבָאיסש עֶרְע המל ול ד +
 -תֶא השמ בריו :ּעְבָא יח תב הוא ּונלהָנְתַב ול ה

 ועיבר פ :הוהי ינפל ןט ןטפשמ
 תרבד דֵהפְלַצ תונכ ןִּכ :רמאל השמ"לא הָוהְי רמו 5

 תרבעהו םהיבֲא יחא דותב הָלֵהנ תֹוָחַא םֶרְל תת זחנ
 רמאל רֶבְדּת לארשי נבל :ןהל ןהיבא תֶלֲחעתֶא 8

 :ותבל ותְלַהנדדתא םּתְרַבַעָהְו ול ןיא ןֶבו תומָיִּכ שיא
 | יל ןיאדסאו ::ויחֶאְ וִתְלַחְנתֶא sto תב יל ןיא"םאו ל
 טביחא ןיאדסאָו :ויבָא יהל ותְלַחְנְתֶא םֶתַתְנו םיחַא 1

 ותחפשממ ויִלֶא ברקה ורָאְשל ותלחנחתֶא םּתַמִּ באל
owl en aולה  FANשריו  

 יתבר ןונ +. 5. זיכ



 269 .NUMERI CAP 27. 28. חכ וכ

 רֶׁשֲאּכ טָּפְׁשִמ תקחל לֵארְׂשִי יִנְבְל הָתְיָהְו התא שרי
 פ :הָׁשמדתֶא הוהְי הָוצ
 ופ הֶאְרּו הוה םיִרָבֲעָה רָהילֶא הלָע הָשמדלֶא הָיהְי רמו
 ג: ּהָתא הָתיִאְרְו :לֶאְרְשי ינבל יתת) רֶׁשֲא ץֶרָאהתֶא
 :ףָחֶא ןְרָהָא ףסֲאג רֶׁשֲאַכ הָתְאְ ימלא תְפַסֶאְגְ
 14 יִנשיּדַקַהְל הָדֲעָה תבירמּכ ןצרַכְדְמְּב יפ םֶתיִרִמ לְׁשֲאַכ
 ב :ןצהרפרמ שחק תֶכיִרְמיִמ םה םיניעְל םִֵמב
 1 תחורה יהא הוה דלפי : רמאל הוהידלֶא הָשמ רבו
 וז רשאו םֶמינפל אָצַירְׁשַא :הָדעָהְדלַע שיא רֶׂשְּב-לְבל
 תדע הָיִהְת אָלְו םַאיִבי רשָאו םָאיִצוי רֶׁשֲאַו םהינפל אבי
 18 קרשמחלא הוה רמאיו :הָער םֶהְלְדיִא רֶׁשֲא ןאצַּכ הוה
 -תֶא ָּתְכַמְסְוִּב חוְרְדרָשֶא שיא נב עָשוהי"תֶא ףלדחק
 גי -לָכ ינפלו ןטפה רְֶעְלֶא נפל ותא תרמעהו ויְָע ד דד
 כ ןעמְל ויָלָע ףךדוהמ הָּתַתִ :םַהייעל ותא הָתיוצְו הדעה
 21 מעי ןקפה רָועְלֶא יפלו :לֶאְרְשי נב .תַרע-לְּכ למ
 -לעו ואי ויפדלע הוהי ינפל םיִרואָה טפשמְּב ול לֵאָׁשְו
 2 השמ שעיו :הָדעֶה-לְכְותא לַארׂשִינְבילְכ אודאי וי
 פל והָדְמֲעַמ עׁשוהי-תֶא חו ותא הוהי הוצ רֶׁשֲאַּכ
 5 והוציווילעוידיחתא דמסיו :הָדְָה-לְּכ ינפלוןמפה עלא
 שח = :הָׁשמ"דיְּב הָוהְי רָבִּד רֶׁשֲאַּכ

Car. XXVION. Noהכ  

 2 א ּתְרַמָאְו לֵאָרשִי ינְּב-תֶא וצ :רמאל הָשֹמְ-לֶא הָוהְי רב
 םיִרְקַהְל וירמשתיחחינ ַחיִריִשאְל ימחלינ יִנָּבְרְקתֶא םָהְלֲא
 : הדל ובירקת רשא השאה ה סמל ָתְרמָאְו :ודַעְומְּב יל
 4 דתרֶא :דִיִמְת הלע םויל םינש םמימָת הנדיב םיִשָבְּ
 השעת ינשה שָבְּכַה תֶאְו רֶקְפַב השעָח דָחֶא שָבְּכַה
 ה הָלּולְּב הָחְנמְל תֶלְס הָפיִאַה תירישעו :םִיָּברעַה ןי
 8 יִנִס רהב היִׂשְעָה ימת תלע ןיהה תַעיִבְר תיִתָּכ ןמְשְּ

 חירל
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 ׁשֶבָּכל ןיהה תֶעיִבְר וכְסִ :היהיל השא חהינ ַחיִרְל ד
 ינשה ׁשֶבָכַה תאְ :הוהיל רכש ' ךס) ךפה שק ךָהֶאָה 8

 הָשא הֶׂשֲעּת וכסנכו רֶכָבַה תַחְנִמַּכ םִיָכְרעָה ןיב הָׂשֲעָּת
 פ :הוהיל חֹהיִנ ַחיִר

 םיִנרָשָע ןנֶׁשּו םמיִמָּת הנָשדינב םישבכדינש תֶבָשָה םויבו פ
 יִתְּכָשְּב תש תלע :וָכְסִנ ןמשב הָלּולְּב הָהְנִ תֶלְס י

 פ :ּהָבְסנְו דיִמָּתַה .תלצילע
 רָכְָביינְּב םיִרָפ הוהיל הָלֹע ּוביְרְקִּת םֶכיִשְדָח יִשאְרְבּו גג

 :םֶמיִמה הָעְכש הנשגב םישְבְכ דַחֶא ליאו םינש
 דַחֶאְה רפל ןָמשב הֶלּולַּב הָחנֹמ תֶלָס םיִנרֶשָע הָׁשלָׁשּו 9

 :דַחֶאַה ליאל ןמְשְב הלולב ה החנמ תלס םינרֶשע ינשו
 רָהֲאָה שבכל ןמשכ הָלּולְב הָחְנִמ תֶלְס ןורשע ןְרָׂשִעְו 9
 היה ןיהה יִצָח םָהיִכְסְנ :הָוהיל השא םהינ חיַר הָלַע 4

 תא שבכל ןיקה תעיברו ליאל ןיהה תילו רפל
 דָחֶא םזע ריעשו הָנְׁשַה ישדחל ושְדָחְּב שךח תקע ומ
 ם = וכמו הָשָע דיִמָתַה תלעילע הוהיק תאָטְַל <
 : הוהיל הספ שדחל םִי רָשֶע הָעְבְרב ןושארֶה שָדָחְבּו ו
 תווצמ םימָי תעְבש גַח הזה שדחל םוי רָשָע הָׁשמֲחבּו גד
 אל הָדֹבַע תֶכאָלְמ"לְכ ש ןקיארקמ ןושארק םויּכ :לֵכָאי 8
 רֶכָכדונְב םיָרְפ הוהיל הֶלַט השא םתברקהו :ֹושֲעַת 9

 וי םמ םַמיִמַּת הָנׁש נב םישְבכ העבשו דחא ליאו םינש
 םינרשע השלש ןמשב הֶלולב תלס םֶתָחְנִמו :םכְל כ
 השעה ןורשע ןורשע :ּושעת ליִאְל םינרשע ינשו רַפָל ג
 דָהֶא תאָמַה ריעשו :םישככה תעבשל דָחֶאָה שָבָכְל 2
 דימה תלעְל רש א רקבה תל הבלמ :םכילע רפבְל 5
 םֵהָל םימי תעבש סול ושעת הָלאָכ :הלאדתֶא ושַעָת 4

 :וקסנ השע ריגָתַה תלועילע הוהיל חחינימיב העא
wtםויכו טי פע עז  
 ההוהפ ינה ד. 0.
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 הכ הָרָע תֶכאָלְמ"לְכ םָכָל הֶיהָיׁשְדְק"אָרְקִמ יעיבְׁשַה ב
 > החְנמ םֶכָביִרְקֶהְכ םירוכּבה םיבו ם שעת אל
 -לָּכ םָמְל יָה ׁשְדק-אָרְקמ םֶכיִתְעְבְׁשְב ה\היל הָׁשְדָ
 גז חי ַחיִבְל הלוע םָתְבַרְכַהְו :ֹושֲעַת אל הָדבע תֶכאָלְמ
 ןגְבםיִׂשְבכ הָעְבׁש דָחֶא ליא םִינׁש רָכָבנְב םיִרּפ ההיל
 ₪ רַפְל םיִנרׂשְע הָשלש ןמַׁשב הלולְּב תֶלֹכ םֵעֲחְנִמּו :הֶנְש
 עו בל רשע ורע :דָחֶאַה ליאל טנשי מַה
 ל וםָכיִלֲערַפַכְלדָחָאםַעריעְש :םיִׂשְבְּבַה תַעְבְשְל דָחַאָה
 8: קלה םֶמימְּת ושַעִת ֹוִתָחְנִמּו ריִמָתַה תלע דבָלמ
 פ :םבָהיֵּכְסנ

 .Car. XXX טכ

 א םָכָל הָיָה ׁשְדקאָרְכְמ שחל דָחֶאְּב יִעִבְשה שְדחַבּו
 שבכל היה הערת םי ׁׂשֲעַת אל הדבע תֶכאְלְמלְּכ
 ג לא דָחֶא רֶקּבְרִּכ רַפ ההיל םחינ חירְל הלע טישו
 3 תלְס םֶמָחְנמו :םֶמיִמִת הָעְבְש הנָׁשנְב םיִשְבְּכ דחֶא
 :ליִאְל םיִנרָשע ינש רָפל םינרׂשע השלש משב הכלב
 4 -ריִעָשּו :םיִׂשְבְּכַה תַעְבְשְל רַחֶאַד שבכל דַחֶא ןורשעו
 s ׁשֶדֹחַה תלע דַבְלַמ :םָכילְע רפכל תאָמַה דָהֶא םיע
 חירל םַמְפשִמכ היכו הָתְחְנִמּו דיִמָּתַה תלעו התָחְנִמּו
 ז הוה יִעיִבְשַה שדהל ׁשֲעַבּו ם :הוהיל השא ַהֹהיִנ
 -לָּכ םֶכיִתְשפְנתֶא םַתינֲעְו ם5ְל הָיְהְי שדלהאְרקמ
 8 חחינ חיִר הוהיל הלע םָתְבְרקהְו :יׂשֲעַת אָל הָכאָלְמ
 דבש הְנשנְּב םישְבַכ דֶחֶא ליא דָחֶא רֵכָּבְַּכ רפ
 9 השל ןמְׁשב הָלולְּב תלס םֶתָחְנִמּ :םקל יהי םמיִמת
 י ןורְׂשִע ןורָשָע :דָחֶאָה ליאל םינרשע לש רַפל םינרְשָ
 11 תאטח דַחֶא םיִזעריִעְש : םיִשְבּכַה תעְבשל דַחֶאַה שבכל

Ol 2 

 :םהיּכסְנ ּהָתֲחְנִמּו דיִמָּתַה תלעו מ םיִרּפְּכַה תאָטח דבלמ
 ב

 5 2 ׂשְדכיאָרְקִמ יעיִבַשה שרחל םוי רָשָע הָׁשְמֲחַּו ס
bk 
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 הוהיל גה םֶתְגהְוושעת אל הָדבֲע תֶכאָלְמ"לְכ םכָל החי
 םיִרּפ הוהיל ז החינ היִרהשא הלע םָּתְבַרָקַהְו :םיִמָי תַעְבָש 8

 הָנָשְּב םיִשְבִּכ םינש םַליֶא רֶשע השלט רֶקְבִהיִנְּב
 משב הלולב תֶלְס םתָהְנֹּו :ָּהְי םמיִמִּת רשע הָעְבְרֲא 4

 ינש םיִרָפ רשע השלשל דָהֶאָה רַּפַל םינרשע השלש

 שָבָּכַל ןורשע רשע :םליאה ינשלדסֶאְה ליאל םינרשע וט

 תאמה דָחֶא םיזעריעשו :םיִשָבַכ רׂשָעהָעְְראָל דָחַאָה 9
 ינשה םויכו ם :ּהָכְסנו ּהָתַחְנִמ דיִמָּתַה תלע דַבְלִמ וז

 דיִנָּב םישָבְּכ .םֶיָנש םליא רשע םינש רֶקְבְיִנְּב םיִרּפ
 םירפל םֶהיֵּכְסִנְו םתָהְנמּו :םמימת רשע הָעְּבְרַא הָנָש 8

 דַחֶא םיִזעְ"ריעָשו :טַפְׁשמַּכ םֶרָּפְסַמְּב םיִשְבּכְְ םליאָל 19
 םויכו ס :םֶהיֵּכְסוּהָתָהְנמּו דיִמָּתַה תלע רכלמ תאמה כ

 הנשי םיִשֶבְּכ ם ינש םליִא רַשָעְדיִתַשָע םיִרפ יו ילשה
 םליאל םירפל םֶהיִכְסִנו םָתָהְנַמּו :םִמיִמָּת רָשָע העבְרַא 21
 דַחֶא תאטח ריעשו :טפשמּכ םֶרְפְסִמְב םישְבָּכלו 292

 םַײכו = ₪ | | :ּהָכְסִנְו ּהָתָהְנִמּו דיִמָּתַה תלע טבלמ 93
 זדנשדינַּב םיִשְבַּכ םִננׁש םלי א הרשע םיִרּפ יעיִבָרָה

 םליִאְל םירפל םֶהיִכְסִ םֶתָחְנִמ :םמֹיִמַּת הֵׂשֲע הָעָּבְרַא 4
 תאמה דָהֲא םיזע-ריִעְשו :טַפְׁשמַּכ םֶרָפְסִמּב םיִ שבכלו המ
 יִׁשיִמֲהחַה םויבו ס :ּהָּבְסִנְו ּהָתָהְנִמ רימָּתַר תלע דבלמ 2

 זרַעָּבְרַא הָנְׁשדנְב םיִשָבְּכ םנש םליא הָעְׁשִּת םיִרָּפ
 םישָבְּכלְ םֶליִאְל םירּפל םריִּכְסְנְוםּתַחְנמְו :םמיִמִתרַשְע יז
 ל לבלמ רָהֶא תאטח ריעשו :טפשמכ םֶרָּפְסִמְב 8
 הנמש םירפ יששה םיבּו ם וּהָכְסו ּהָתָהְנִמּו דיִמָּתַה 9

 :טבמימִת רָשָע העְּבִרַא הָנְׁשינְכ םיִשְכִּכ םִנָש םְלי א
 םֶרָּפְסמּב םיִׂשְבָכל םליִאל םירפכ םהיֵכְסנְו םָתָחְנַמְו ל

 רימְּתַר תלע דֵבְלִמ דָחֶא תאָטַה ריעשּו :טפְשִמּכ ג
 : התחנמ 0 0 ב

 - ארתב ף לע דוקכ 5
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 9 דָעְבש םיִרָּפ יִעיִבְׁשַה םיִנְו ס | יָהיִכְסְנ ּהָתְחְנִמ
 :זכְמיִמְּת רָשָע הָעְבְרַא הֶנָׁשנְּב םיִשְבְכ םנׁש םליא
 33 םםרפְחִמַּב םיִשְבּכְלְו םליאל םירפל םַהָּכסְִו םֶתַחְנִמּו
 % דימְתַה תלע רבלמ דָחֶא תאָטח ריִעְשו :םַמֶּפָשְמְּכ
 2 5 םכל הָיהִּת תֶרָצַע יימְׁשַה םויכ ס  :ּהָּכסנו הָתָחְנִמ
 6 רֶׁשֲא הֶלע םַּתְבַרְקַהְו ּושַעַת אל הרבע תֶכאָלַמלָכ
 הָנְׁשְיֵנְּב םיִשְבְּכ דָחֶא ליא דָחֶא רַפ הוהיל } חחינ חיב

 גז םיִשָבְכַלְו ליאל רֶפל םֶהיְִסנְו םֶתְחְנמ :םֶמיִמָּת הָעְבִׁש
 38 תרלע רַבְלִמ דֶחֶא תאָמַה ריִעְשּו :טָפְשִמַכ םֶרֶפְסִמְּב
 39 םֶכיֵדֲעֹומְב הוהיל ושעת הֶלֶא :ּהָכְסִנ הָתָחְנמּו דיִמָּתַה
 ןבָפיִתְחְנִמְלּו םֶכיִתְלַעְל םכיִתְבַדְנְו םָכיִרְדמ | דבְל
 :םַכיִמְלַשְלּו םבָכיִּכְסִנְלּ

 - ב אול

 א -תֶא הָוהָי הָנצהרְׁשֲא לָכְּכ לארשי יְּבילֶא השמ רֶמא
 :השמ

 במ 5 פ פ
 2 הז רמאל לאְרשי ינבל תֹוטמַה ישאר"לֶא הָׁשֹמ רָכְדו
 3 א היהיל רֶרָנ רּייְּכ שיא :הָוהְי הָוצ רֶׁשֲא רָבָּדַה

 -לָכָכּרְבִד לחי אל ושפנ"לע רֶסֲא רֶסָאְל הָפְבְש עשה
 + קדרסאו הוהיל רֶדְג רדתהיכ הֵׁשֲאְו :השעי ויפמ אציה
 ה ּהְָרְדְנַתֶא ָהיִבָא עמשו :ָהיִרָעְנִּב ָהיֵבָא תיִבְּב רָסִא

 ומהו ָהיבָא דל ׁשיִרָהָהו השפנ-לע הָרְסֲא רֶׁשֲא ּהָרֶסֶאְ
 + סא :םוקי השפנזלע הָרְכָארׁשִא רָפאלֶכְו הירדני
 -רֶׁשֲא ָהיִרְסַאְ הירְדְנ"לכ ועְמְׁש םויַּכ התא היִבָא אינה
 הבא אנהי הלדחלסו הוה םּוק אל הָשָפְנְ"לע הָרָמָא
 ז תאַטְבִמ וא היִלָ ָהיִרְדְנ שאל } היהת ווהדסא :התא
 8 עְמָׁש םִויְב הַשיִא עֶמָׁשְו : :השפנילע הָרְסָא רֶׁשֲא ָהיִתפְׂ

 שירחהו <
 דיי וסח +. 83. טיכ
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 הָׁשְפנהלַע הָרְסֶא"רֶשא ָהְרְסֶאְו היד מָה הל שיִרְחַהְ
 הרדנ"תַא רֿפַהְו ּהָתֹוא אָנִי השיא עָמש םוויְּב םַאְו :ומקי 9

 הׁשפנ"לַ הָרְסֶא רֶׁשֲא ָהיִתְפְׂש אֵמְבִמ תֶאְו הילע רשא
 הָרְסֶארֶשֶא לָּכ השורגו .הָנֶמְלַא רָדְ :הָלְדחַלְס הוה י
 הָרְסֶאדוא הָרָדנ השיא תיִכדסִאְו :ְהיֵלֲע םוקי : השפנ"לע וז
 אל הל ׁשֵרָחַהְו השיא עַמְׁשְו :העבְׁשְב השפנהלע רָסֲא 9

 לע הֶרָסֲא-רׁשִא רפִאזלְכ הילל ּומָהְו התא אנֲה
 ֹועְמָׁש םִִיְּב השיא | םָתֹא רפי רַפָהדםִאְו :םוקָי הָׁשְפַנ 5

 השיא םוקי אל הָׁשֹפַנ רפאל הירדנל הית אָצומלְּ
 תנע רסא ;תְבְׁש-לְבו רָדהלְּכ :ּהָל"חַלְסִי הוהיו םרָפַה ו4
 הל שירחי שרחהדמאו :ונרפי הָׁשיְִוונַמיְי השיא ׁשפָנ ומ

 -כְּכיחָא וִא ָהיִרְדְנלָּבְדתֶ ז םיקָהְו םוידלֶא םֹוִמ השיא
 ;יִעְמְש םויב הל שרחָהדיכ םמא םיקה הילע רשא היִרסֲא
 הלא :ּהָנועדתֶא אש ועמש ירחא םתא רפי רפָהְדםִאְו !
 יב ותָשאְ שיא ןיִּב השמחתֶא הֶוהְי הָיצ רֶׁשֲא םילחה |

 יש | פ :ָהיְבָא תי הי והכל בָא
oeאל  Car. XXXI. 

 >ֲאְרְׁשִי נְּב תַמָקְנ םֹכָ) :רמאַל השמזלָא הָוהְי רבו א 2
 -לֶא השמ רבדנ :ףימעדלַא ףסאת רחא םינידְמה תַאְמ 3

 -לע ויהיו אבצל םיִׁשנֲא םכתאַמ צלחה רמאל םעָה
 הָממל הלא הטמל ףלא :ןידמּב הָוהְידתמַקג תַתְל ןיְדִמ 4
 יִפְלַאַמ ורסמיו :אָבְצְל ּוחְלָשִּת לאךשי תוטמ כל ה
 חלשיו :אָבְ יצולח ףלא רַשָע"םיִנש הטמל ףלא לֵאָרׁשִי <

 ב סָחָייִּפדתֶאְו םֶתַא אָכְצל הטַמל ףלא השמ םֶתא
 קֶרָעּורְתַה תֹוָרְצֹצֲחו שְדְקַה ילכו אָבַצל ןהכַה רוְלֲא

 קרשמדדתא הָוהְי הוצ רֶׁשֲאַּכ ןידמדלע ו ואְבְעַו :וְדיְב 7
 -תֶא םהיללח-לע ונרה ןידמ יִכְלַמ"תֶאְו :רֶכְוילָּכ ונרהמ 5

 יכלמ תֵׁשַמֲח עַבְרתֶאְו רוחדתְו רּוצְדתֶאְו םקְרתֶאְו יא
 ןידמ



 2175 .NUMERI CAP 31. אל

 9 יִנְב ּוִבְׁשַו :בֶרָחָּב נְרָה רועְּבְדִּב םעְלְּב תֵאְו ןידמ
 -תֶאְו םתְמְהְּב"לְּכ תַאְו םפטדתֶאְו ןידמ ישְנתֶא לֵארְׂש
 יז כ תֵאְו :ּזָּפ םֶליַחלָּכַתֶאְ םֶהנְקִמהלְּ
 ָדְתֶא וחקינ :ׁשֲאָב ופרש ' םֶתריִטלָּכ תאו םֶתבְשומְּב
 19 % ואבו :הַמַהְּבַבּ םדָאב .חיקְלמה-לָּכ תֶאְו לֶלשַה
  יִבָשַהדתֶא לֶאְרְשידיִנְּב תַדע"לֲאְ הפה רועְלֶאלֶאְו שמ
 ל םָאמ תֹבְרעלָא החמה לא לְלְׁשַהיהָאְ חֹוקְלמַהתֶאְ
 13 ןהפה רָזעְלֶאְו השמ יאו סם וחי ההמלע רְׁשֲא
 14 ףצקיו :הֶנְחְמְל ץוחמדלָא םָתאָרְקְל הָדְעָה יִאיִשְנלְכו
 םיִאָּבַה תואמה יֵרְׂשְו םיִפְלֲאָה יִבָש לחָהְ ידוקפ לע הָשמ
 ומ לכ םתייחה השמ םֵהיֵלֲא רַמִאיו :המְחְלמַה אָבְצִמ
 6 דרֶסְמל םֶעלַּב רכדפ לארשי יגבל יָה הָנְִוַה הב
 :הָוהְי תדעב הפּנמַה יִהָּתַ רועפ-רבד-לע הוהיב לֵעַמ
 וז םּכׁשִמְל שיא תרי הֶשאלֶכְו ףטּכ רֶכְזלְכ וגרה הָּתַעְ
 18 רכז בָּפָשמ ועדידאל רֶׁשֲא םישָנַּב ףטה טכו זּונְרַה רָכְ
 19 לכ םימָי תעבש הנחמל ץוחמ נֲח םֶתַאו :םכל ויחַה
 םויְבו ישילשה םיב ואָטְחְתִת לח עגנו לכו שָפָנ גרה

 כ דלָכְו רועיִלְּבילָכְו דָנְּבילָכְו :םֶכיִבְשּו םֶתַא יִעיִבְשה
 ג: ֶזְְלֶא רֶמאַמ ס ּואָטְחְתִּת ץֶעלְּכ-לְכְו םדע השעמ
 הָרותַה תקח תא זהָמֲחלמלםיִאָבַה אָבְצַהיׁשנַא-לֶאֹוַהַה
 29 ףסכהדתא בָהְוה"ִתֶא ךא :הָשמתֶא הָוהְי היְצרׁשֲא
 23 =לָכ :תַרפעֶה7תַא ליִרְּבַה-תֶא להּבַהזתֶא תֶשחְנַהדתֶא
 הָּדָנ יִמָּב ךַא רהָמְו ׁשֵאָב ּוריֵבעַּת שָאְב אָבְידרֶשֶא רב
 4 םָּתסַבַכְו :םיִמב וריבעת שאב אביאל רשא לו אָטחְתי
 ? :הָנְחְמַהלֶא ואָבִּת רַחַאְו םתְרַהְטו יִעיִבְשַה םִיַּכ םֶכיֵדְגְּב
 6 כ לוקלמ שאר תא אש :רמאל השמזלֶא הוה רמה ס
 תובא ישארו ןהפה רָזעְלֶאְו הֶּתַא המָהְּבַבּו םֶדֶאְ יבשה
 גז זרַמְהְלְמַה יִשְפְת ןיפ הֹלְלמַההתֶא תיצָחְו :הָדְטָ

 םיאציה
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 קדוהיל םֶכָמ ָתֹמְרָהְו :הָדעָה"לְּכ ןיבו אָבָצל םיאָציַה 8
 ׁשֵמֲחַמ שָפנ דָחֶא אָבְצְל םיִאציַה הָמְהְלִמַה ישְנַא תַאָמ

 :ןאָצַהְִמּו םיִרֹמֲחַהְמּו רָקְבַהְדמּו םֶרָאָהְדִמ תִֹאמַה
 :קְדָוהְי תמורת ןהכה רָועְלֶאְל הָּתַתְנְו וחקת םַתיִצְחמִמ 9
 םבישָמְחָהְדִמ זחא ו דחֶא | לת .לארשייינב תֵצֲחַמִמְו ל

 הָמֵהְּבַה"לָּכִמ ןאֹצַהְדְִמּו םירמחה"ןמ רקְבַהְדִמ םָדֶאָהְִמ
 שעו :הֶוהי ןפשמ תרמשמ ירמש םיולל םֶתא הָּתַתְנְו ג
 יהו :השמדתַא הָוהְי הוצ רָשֶאַכ ןקפה רָועְלֶאְו השמ ₪

 תואמדשש ןאצ אָבֲצַה םע זזַּב רֶׁשֲא זבַה רָתָ ָחוקְלִמַה
 םיעְבשו םינש רכבו :םיִפְלַא תשִמָחְו ףלֶא םיעבשו ףלא
 םישנהדמ םֶדָא שפנו :ףלא םיששְו דָחֶא םירמחְו :ףֶלֶא 4

 :ףלא םישלשו םינש שפֹנ-לכ רכז בכשמ עדיאל רֶׁשֲא
 -שלש ןאצה רַפְסִמ אָבָצַכ םיאציה קלח הַצֲחִמַה יֵהּתַו
 :תואמ שמחו םיִפְלֶא תעְבׁשְו ףֶלָא םישלשו ףֶלֶא תֹואמ

 :םיעבשו שמח תואמ שש ןאצהךמ הוהיל סֶכַמַה יהיו 1
 :םיִעְבְשְו םינשהוהיל םפכמו ףלא םישלשו השש רֶכְּבַהו

 דַחֶא הוהיל םֶסְכִמּו תוִאמ שמחו ףלא טישלש םיִרֹמֲחַו 9
 הוחל: םֶקְכִמ ףלא רַשָע השש םֶדֶא שפנו :םיששו מ
 הָוהְי תמורת סָכְמתֶא השמ ןּתַי  :שפג םישלשו םינָש 1

 ;ריִצָחְממּו :השמדתַא הָוהְי הוצ רֶׁשֲאַכ ןהכה לאל 4
 :םביִאְבְצַה םיִשָנֲאָהְרִמ השמ הָצָה רשֲא לֶאְרְשָי יְִּב =
 םישלשו ףלֶא תואמדשלש ןאצהדמ הָדעֶה תצְחִמ יֵהָּתַו 3

ia: 44םישלשו השש רבו :תוִאמ שמחו םיִפְלֲא תַעְבְש  
 םֶרֶא שפנו :תואמ שמחו ףלא םיעלש םירמחו :ףלא ג
 -תֶא לַארשיהינב תצקממ השמ חק :ףֶלֶא רֶשע הָׁשְׁש 4ז

 ןּתמ הָמֵהְּבַהְמּו םֶרָאָהְִמ םישמֲחַהְרמ דָחֶא זָחֶאָה
 קדוצ רשאכ הָוהְי ןכְשמ תְרמשמ יִרָמש םיילל םָתֹא

 יפְלאְל רשא םידקפה השמ"לֶא וברקיו :הָשמדתֶא הוה +
 אבצה
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 ₪ השמ"לָא ורְמאֹו :תִֹאַּמַה יֵרְׂשְו םיִפָלֲאָה יִרָש אֵבָצַה
 ד ד:וז AT ד

 -אלו ונדב רשא הָמָחְלִּמַהְי יׁשנַא שאָרְֶא ואשנ ד ףידְכַע
 ג אָצְמ רֶׁשֲא שיא הוה ןבְרָק-תֶא ברקע :שיא ממ דקפנ
 "לע רפכְל זמּוכְ ליג תַעָבט דיִמְְו הָדָעְצֶא "בהקילב
 6 בהָוַהְדתֶא ןהֹפַה ך רָוַעְלֶאְו השמ חלי :הָוהְ י ינפל וניתשפנ
 ₪ רֵׁשֲא הָמּורְתַה בַהְזָּכ | יהיו :השעמ יִלְּכ לכ םתאַמ
 לקש םישמחו תֹוִאַמ"עבְׁש ףלא רשע השש הוהיל + מיִרָה
 8 תּובצה ישְנַא :תֹואַמַה ירש תאמו םיִפְלֲאָה יִרָש תֶאְמ
 54 תֶאְמ בָהְּזַהדתֶא ןקפה רָוְעְלֶאְו השמ חלקיו גול שיא וב
 ור דעומ לָהֲא-לֲא ותא ואב תואגהו םיִפְלֶאְה ירש
 יש  פ :הוהְי ינפל לַארְׂשִיינְבל

 == .Car אאא בל
 א וארו דֶאְמ םּוצָע דגדינבלְו ןבואר ינְבל הָיָה ברו הָנְקִמּ
 :הנְקמ םִקִמ םיִקְמַה הנה רֶעָלֵג ץֶרָאדתָאְו רועי ץְרֲא-תֶא
 2 רועלא לאו השמדלא ורמי ןבואר נבו דגינב ואבו
 3 רוע ןכידו תורָמע :רמאל הָדעָה יאישְנלֶא ןהּפה
 4 רשא ץֶרָאַה :ןעֶבּו ובנו םבשו הָלְעְלֶאְ ןֶבְשַחְו המ
 כל אוה הָנָקִמ ץֶרֶא לַארְׂשִי תדע ינפל זוהי הָּכַה
 ה "זרָא ןתָי ְךניִעְּב ןח ּנאַעָמיסַא ורְמאַמ ס | :הָנְקמ
 :ןְדְריה-תֶא ונרבעת-לא הָוחאל ףידבעל תאוה ץֶרֶאְ
 6 הָמֲחְלַמל יאביםָכיֵחַאַה ןְבאְרְ ינבלו ךגדינבל השמ רֶמאַ

 ז יאָר ב בליתָא ןואֹגְה הָמְלְו :הָפ ובשת א
 8 םֶכיִתְבַאושְע הַּכ :הָוהְי םהְל ןתְנ-רָׁשֲא ץֶרָאְהְ"לֶא רבעמ
 9 עח :ץֶרָאָה-תֶא תוארל ענרּב שֶדָקִמ םֶתא יִחְלְׁשְב
 נב בלדתא ואי ץֶרֲאָה-תֶא יאָר לוכְשֶא להנ-דע
 רוה םהְל ןתְנ-רְׁשֲא ץֶראָהלֶא אבהתלבל לאְרְש
 אג ואריחסא :רֶמאַל עָכְשִמ אהה סב תי ףָא-ירַח

 םישנאה
 ירק ןואיגה ז. 7. ביל
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 תֶא הָלְעַמְו הָנָש םיִרשע ןְּבמ םִירְצממ םילעה םיִׁשְנֲאָה
 דאל יכ בקו קָחְל םהְרְבַאְל יִתְעְבְשנ רשֶא המְדאַה
 נדב עשוהי יונקה הֶנְפיְדְב בלְכ יִתְלְּב ::ירחא יאלמ

 םכעניו לארשיב ז הוה הארה הו
 עָרָה השעה .רודה"לכ : םת"דע הש םיִעְּבְרַא רַבְדִמְּ

2 

8 Cah ב יד. 7% ; + NS ₪ 
  mmיא ו

A 

 םׁשְנֲא תּוָּכְרִּת ֶכיִתְבִא תַהַת םָהָמַק הָגהְו הוי ניִעְּב 4
 יכ :לַארׁשײלָא הָוהידףא ןורה לע דול תופסל םיִאטח וט

 "לכל םתחשו רבְדמכ וחינהל דול ףסיו וירחאמ ןְבּוׁשְת
 הדנבנ ןאצ תְרְדְנ ורמאיו וילַא ושנַנ ס = :הָוַה םעָה 5
 ונפל םישח ץלחנ נְחנֲאו :נפטל םיִרָעְו הפ וננסמל 17

 בשיו םמוקמ"לֶא םנאיבהדםא רֶׁשֲא דע לארשי נב
 -לֶא בושנ אל ץֶרָאָה יבש ינפמ רצבמה יִרָעְּב ונפט 8
 לחננ אל יּכ :ֹותְלֲחנ שיא לַארשִי ינב לַחנתה דע וניִתָּב 9

 רָבָעַמ ניל ּנתְלֲחנ ֶאַב יִכ הֶאלְהְו דרי רָבַקמ א
 יש 5 :החְרְומ דריה

 דשא הזה רָבְּדַה-תֶא ןושעתיסא הָשמ םֶהיֵלֲא רֶמאַו כ
 7ֵתֶא ץוָלְח"לּכ םכל רֵבְעְו :המחלמל הוה ינפל ּוצְלָחַּת ג
 השככנו זוינפמ ויביאדתֶא ושירוה דע הוה ינפל הרה ג

 הדוהימ םיקנ םֶתיִהְו ּובְׁשְת רַחַאְו הוי נפל ץֶרֶאְ
 :הֶוהְי ינפל הָזְֶאל םכל תאוה ץֶרָאָה הָתְיָהְ | לארשימו

 םכתאטה עדו הויל םתאָטַח הגה ןּכ ןושעת אָלמאְו 9
 תרד םכפטל םירע םכלדונב :םֶכְתֶא אצְמת רשא א
 נבו .דֶניִנֶפ רֶמאו :וׂשעּת םכיפמ אָציִהְ םכַאנצל הכ

 :הוצמ ינדא רשאכ ושעי דִיָרְבָע רמאל השמדלא ןבואר
 :רֶעְלגַה רָעְּב םָשדּהְ ינקמַהְבלָכְו וננְקִמ ונישְנ ונפט <

 ההָמָחְלִמל היה ינפל אָבְצ ץולח"לָּכ ורבע ילכו
 ןלכה רועלַא תא השמ םֵהְל וצו :רבד ינֹדֲא רֶׁשֲאַכ 8

 תאו יחקקחששקש "< מ

 -ַב כ

 וחמאיו ןייינס צץ, 28. '
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 :לֵאָרְׁשִינְבל תְטמה תֹוָבֲא ישארו ןונְדּכ עשוהי תא
 99 םֶכְּתַא ןְבאָרנְבּ דגיגב ורְבַע-סַא םָהלֲא השמ רֶמאֹ

 ץֶאָה הְָׁבִכנְ הֶהְ ינפל הָמְחלִמל ןיִלֲח-לָכןְרוהיתֶא
 ל אלדסאו :הזחאל דַעְלִגַ ץֶרָא-תֶא םָהָל םָּתַתְנו םכינפל
 31 נעו :ןעֶנְכ ץְראְּב םכְְתְב ווחאְנ םָכּתִא םיִצולַח ורבע
 -ללָא הָוהְי רָּכִד רֶׁשֲא תא רֶמאל ןבואר יינְבּו דתי
 ג ץֶרָא הורי ינפל םיצולח רֶבַעְנ טֲחנ :השענ ןכ יְדְבִ
 % הָׁשֹמוָהְל ןתיו :ןדריל רָבעַמ ותְלַחְנ תזחא ּותֲאוןעֶנְכ
 -תֶא ףסיידְב השנמ \טָבְש !יצָתלְו ןבואר יב ד;ינבל
 ןָשְּבַה ךְלמ גע .תֶכְלְמִמתֶאְו ירמָאַה ךלמ )דיס תֶכַלִמִמ
 34 דָגִנֶב ּנְבו :ביִבָס ץֶראָה יִרע תַלְבְנְּ תיל ץֶרָאָה
 הל -תֶאְו ןפוש תְרָטעדתֶאְו :רערע תֵאְו תָרָטַעְתֶאְו ןְביִּדיתֶא
 38 רָצְבִמ יִרָע ןָרָה תיֵּב"ִתָאְו הָרָמְנ תיִּבדתֶאְו :הָהְּבְניְו רע
 גז אלָעלֲא-תֶאְו ןוָּבְׁשֲח"תֶא ּוָּב ןְבאָר וכו :ןאָצ תרדגו
 8 "תֶאְו םש תָּבַסוִמ ןֹועְמ לַעָּבתֶאְו ובת :םיָתיִרְק תַאְ
 2 נב רֶׁשֲא םיִרָעָה תומָשדתֶא תמָשְב ארק המְבש
 3 -זרָא ׁשֶרו ָהֶדֶּכלו הָדעְלִג הׁשנִמְדַּב ריכְמ יִנָּב וטל
 מ מ ריכָמל רָלְלגההתֶא השמ ןתַו :ּהְבירְׁשַא ירמָאה
 41 םָהיֵתֹוח-תֶאדכלו דלה השנִמְדַב ראו :הָּב בש השנמ
 4 תֶאְו תֶנְקדתֶא דפליו ךלָה חב :ריִאָו תוח ןֵהָהֶא ארק
 :ומְשְּב חב הל ב ָהיָתנְּב

 .CaP. XXXII גל

 43:מ 5 פ פ
 א םֶתאְבְצְלםְיִרצִמְץְרֶאַמ אָ רֶׁשֲא לארי יעְסמ הָלֶא

 3 טסמעֶרמ ועמ - .:םהיִאצמל םֶהיְִסַמ החי יפיע
 ןושארה שרל םי רֶשָע הֵׁשִמֲהַּב ןושארה שח

 תרחממ
 הת הז. 42 כל
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 ילָּכ ןעִעְל הָמְר דָיִב לֵאָדְׂשִינְב ּאְצִי חפפה תֵרָחָממ
 םםֵהָּב וחי הכה רֶשֶא תֵא םיִרְּבַקִמ םיָרְצִמּו :םִיָרָצִמ 4
 -ינְב ועְמַּו :םיִמפְׁש הָוהְי הָשָע םֶהיַהְלאָבּו רֹוכְּב"לָּכ ה
 םתַאב ונחיו תפסמ ועסיו :תָּבְסַּב ונחיו ססמערמ לארשי 6
 תריחה יפדלע בש םַתֶאַמ ועסו :רכדמה הָצְקִּב רֶׁשֲא ז
 ינפמ עס :לדנמ ינפל ונח ןופצ לעב ינפ"לע רשא 5

 תֶשְלש דד ולו הָרָבְדמַה םיַהְדותְב ּורְבַעַיו תריחה
 ואביו הְרָמִמ ּועְסִיו :הָרְמּב ּונָחִַו םָתַא רֵבְדמְב םיִמָי 9

 םיִרָמִּת םיִעְבשְו םִיַמ תנע הרשע םיתש םליאבו הַמְליִא
 דםבימ ּועְסיו :ףּוסדםי-לע ונחיו םליאמ ועסיו :םשדונחיו 4
 הְָדְּב וחיו ןיפדרַבְדִמִמ עס :ןיסדרַּבְדִמְּב יָה 5 19
 נח ׁשילָאמ סה : :ׁשולֲאב וטחמ הקפדמ טסו |
 םֶדיפרמ ּועְסיו :תותשל םעל םִיַמ םש הופראלו םְדיִפְרְּב 8
 תר וטחיו יניפ רפְדממ ּועְסִיַו :יניִפ רֶפְדְמְּב נח 5
 ועסיו :תֹרַצֲהּב נָחּו הואתה תֶרְכְקִמ עס :האּתַה ₪
 :ץרפ ןמְרַּב וחיו המתרמ עס iors ונחיו תרצחמ 9
 וחיו הנבלמ ועְסיו :הנבלב וחיו ץרפ ןמרמ ועסיו 1
 הָתְלַהָקִמ ּועָחִיו :הָתְלַהְקִּ ונחיו הפרמ עְסִינ :הָסרְּכ ₪

 TAT ' ד וד

 :הררחב נֲחו רפְׁש-רהמ טסו ֹורפְש--רהְב נח א
 נח תלחקממ ועסיו :תֶלַהְקמּב וחיו הָדְרָהִמ ּועְסיו ל
 ונחיו חרַתמ ּועְסיו :הַרָתְּב יהי תַחָּתִמ עס :תַחְב :
 הנמשחמ וטסיו :הְנמְׁשהְּב וחיו הָכְתַמִמ וְסַ :הָקְתִמְּב ? 1
 :ןקע יִנְבִב ּנֲחו תורסְממ עס :הסמּב וקחיו 1
 דגדגה רהמ ועסיו :דָנְדנַה רחב ונחיו ןקעי ינפמ ועְסיו 5

 :קךנרבעב נָחו הָתְבְשַמ טסה :הַתְבְִּב חף 7
 רב ץצעמ יפה רג צב נחת הנרבעמ וס ₪
 רֶקְב חו שדקמ יִעְסַה :שדק אוק ןצירפרמפ לה יז

 רהה וו =
 ופמ ןיריבס +. 8.
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 8 רֶהלֶא ןהפה ןרהא לעו :םֹוָרֲא ץֶרֶא העקב רֶהָה
 תראצל םייִעְבְרַאָה תנשפ םש תֶמו הוה יל רָהָה
 :שדחל רֵהֶאַּב ישימחה שֶדחּב םיִרְצְמ ץראמ לאְרשייינּ
 9 :רֶהַה רָב וִתַמְּב הָגׁש תֶאְמו םיִרְׂשֲעְו שֶלָשְִּב ןרחאו
 מ ץֶרֶאְּב בָגְנִב בשחאוהו דרע ךלמ לנְכַה עמשש  ם

 ₪ בל

 41 :הְנמְלַצְב וחיו רָהָה רהמ עס :לארשי יִנָב אָבְּב ןענְּ
 6 :תבאּב וניו ןנופמ טס .:ןנפּב ונחיו הנמלצמ וס

 סו :בָאמ לכ םיָרבֲָה יב נה תֶבאָ טס
 6 ןֹמְלַעְּב ונח דג ןבידמ עס .:ד) ןְביִהְּב נהיו םַיעמ
 וז םיָרָבֲעָה יִרָהְּב נחי הָמִיֲתְלְבד ןמלעמ וס :הָמָיְתְלְב
 48 לע בָאֹמ תֶבְרַעְּב וחיו םיִרְבעָה יֵרָהֹמ ּועְסו :ֹובנ ינפל
 4s ילבֶא דע תמְשיַה תיכמ ןדריה-לע ונחמ :וִחֵי דר
 51 ? תׁשֹמ"לֲא הָוחְי רכדיו ס :בָאמ תבְרעְּב םיִטׁשַה

 ג נְב-לֶא רד :רָמאל וחְָי ןחריהלע במ תבְרעְּב
 -לֶא ןְדְריהזתֶא םיִרְבְע םָתֵא יִכ םקלא תרמו לֵארְׂשִי
 ₪ םםֶכינְּפמ ץֶרָאָה יֵבְׁשלְּכיתֶא םֶתְשרוהו :ןענְּכ ץֶרֶא
 ידֵּבַאַּת םֶתַכֶפַמיִמְלַצְלָּכ תֶאְו םתיִּכשַמדלָּכ תַא םַּתָדַּבַאו
 8 -םָּתְבַׁשִוץרֲאָה-תֶא םָּתׁשַרוהו :ּודיִמְׁשּת םָתֹמָב"לְ תֶאְו
 % םתלַחנתַהו :התא תֶשְרְל ץֶראָהְתֶא יּתְַ כל יִכ הב
 ותְלַחְנתֶא כרת בכל םמיִתְחַפַׁשמְל לרוב ץְרֲאָה-תֶא
 לֶרּגַ המש ול אציזרשא לא ותלחנדתַא טיעְמִת עמלו
 הנ ושירות אכדמאו :ּולַחְנְתִת םֶכיִתְבַא תוטמל היה 7
 םיִּכשְל םַהְמ וריתות רֶׁשֲא הָיַהְו םֶכיִנָפִמ ץֵרָאָה יִבָשְידתֶא

 רשא ץֶרָאָה"לַע םֶכְתֶא ּוררָצְ םֶידִצְּב םנינצלו םֶכִניְֵּב
 % םכֶהְל תושעל יתיִפד רשאפ היו ּהָּב םיִבְׁשְי םָּתַא
 פ םָכָל הֶׂשֲעֲ

 יול .Car. xxxIV דל

 :א לֶאָרְׂשִי ינְּב-תֶא וע :רמאל הָׁשֹמ--לֶא הִוהְי רָב
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 ץֶרָאָה תאו ןעגכ ץֶרָאָה"לֶא םיִאְּב םתאיִכ םֶהֵלֲאָתְרמָאְו
 ָהְו :ָהיִתלְבנל ןענּכ ץֶרֲא הֶלָחְִּב םֶכְל לפה רֶׁשֲא 8

 זבכל הָיַהְו םודא ייל ןצְדרַּכְדִמִמ בֶנְנְתֶאְּפ םָכל
 ילובגה םֶכָל בסנו :הָמְדְק הלמה הצקמ בני לבג 4
 במ ויִתאָצֹוְּת הָיָהְו הֶיצ רבע טיִּבַרְקַע הלעמל במ

 בנו :הָנְמְצע רֶבָעְו רָּדִארַצָח אָצְו ענר שָדָקְל ה
 :רַמְַה ויִתאְצִת וָהְו םירצמ הלחנ ןומְצעמ לובגה

 וככל הָיהידהָז לוב לחנה םוה םכְל הָיהְו םי לוב <
 דנה םודדמ ןֹופְצ לבג םכְל הָיִההְה :םִי לבג
 יֵהְו תמח אְבְל ּואָתַּת רֶהָה רֵהַמ :רֶהָה רה םֶכְל ואָתִת 8
 ויִתאְצְ יֵהְו הֶנרֶפ טבגה אָצַיו :הָדָדְצ לבנה תֶאְצְות 9
 וככל םֶתאְתַהְו :ןופצ לובג םֶכְל הָיָה ןניע רצח י
 םפשמ לְבגַה דרו :המפש ןניע רצחמ הָמְדָק לּובנל וג

 ה ףֲחכ-לע הָחַמּו לבה דרו ןיעל םֶדּכמ "הלברה
 זו ויאצות ויָהְו הורה לובָגה דו :הָמְדְק תָרָנְּכ וג
 וצו :םיִבָס היחלבנל ץֶרֶאָה םָכְל הָיָה תאז חמה 8

 לחנְתַת רשֶא ץֶרָאַה תאו רמאל לארשי יִנָּבְדתֶא השמ
 וממה תעשתְל תתְל הֶוהְי הָוַצ לָשֶא .לרונְב ּהָתֹא

 םתֹבֲא תיל גֵבּואְרָה נְב הטמ וְכָל יִּכ :הטמה יצָחְו 4
 תקל השנמ הטמ יִצָחְו םָתֹבֲא תובל יִדְנהְדיִנְב הטמו

 רבעמ םמְלֲחנ חָלָל המה יצחו תוטמה יש :םֶתְלַחְנ וט
 יענו | פ : הָחְרָומ המְדְק וחי ןד ה

 םיִׁשְנֲאָה תומש הלא :רמאל השמדלָא הוה רפדיו 17
 :ןּונְךְּב עשוהיו ןהפה לֶעְלֶא ץֵרֲאָהתֶא םָכָל לֲחנהרְׁשֲא

 :ץֶרֲאָהזתַא לחנל וֵחָקַּת הטממ דָהֶא איִׂשָנ דָהֶא איִׂשָנְו 8
 :זרֶנפְּב בכ הוה הטמל םישנאה תמש הָלֲאְו פ
 ןמיגב הטמל :דהיִמְִרִּב לאומש ןועמש נב הטמלו ל

 דרילא
 יק ויהו צל. +
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 2 :יִלניְְּב יִקְּב איׂשָנ ןָדנְב הָממְלּו ןלְסְכְדְּב רָדילֲא
 . :דפאךכ לאח .אישְנ השנמהינב הטמל ףסז נבל
 24 הטמלו :ןטפשדןב לאומק אישְנ םירפָארנב הטמלו
 רְכׁשׁשידנְב הטמלו :דנרפּב ןפצילא אישנ ןלּובינְ
 פז הוהיחָא אישְנ רָשֶאדינב הטמלו :ןְועְדַּב tai איִׂשָנ
 ג ;רוימעְדְּב לאה אישְנילָתפנינב הממלּו :ימלׁשְדְּב
 29 פ:ןענְב ץֶרָאְּב לֵאָרְׂשהגְב-תֶא לחנלְהוהְי הנ רֶׁשֲא הָלַא

 ישימח א הל

 א וחַרִי ןדרידלע בָאֹמ תֶבְרַעַב השמדלָא הָוהְי רבַדַָ
 2 םֵתְוְחַא תלחנמ םיולל ונתנו לארי יִנְּבתֶא יצ :רמאל
 :םיולל נתת םֶהיִתְביִבְס .םירעל שרנמו תבשל םיִרֲע
 פ ןבְּתַמַהְבְל ויהי םֶלישרְנִמּו תבל םֵהְל םיִרְעַה ויה
 4 נתת רֶׁשֲא םיִרָעָק ישְרְנִמּו :םָתיַה .לכלו םשכרלו
 ה םםתדמו :םיִבָכ הָמֲא ףָלֲא הָצְּו רעָה ריקמ םיולל
 םגְנתַאְפ-תֶאְ הָמֵאָּב נםיִפלא הָמְדְקְתַאְּפדִתֶא ריעלץוחמ
 תאפ תֵאְו הַמֵאַּב םיפלא | םידתאפ"תאו המֲאב םיִפְלא

 ישרנמ םהְל היה הז ךותּפ ריִעְָו הָמאָּב פלא ןופְצ
 6 יֵרֲעדשַׁש תא םיולל ּוָּתִּת רֶׁשֲא םיִרָעָה תאו :םיִרָעָה
 ונתת םהילָעו צרה הַמָׁש ל ונִתִת רשא טלקמה
 ז םיולל ותת רשא םיִלְעָה-לכ :ריע םיִּתשּו םיִעָּבְרַא
 8 םבירַעָהְ :ןקישְרְנמהתאו ןָהְתֶא ריע הנֹמְׁשּו םיִעָּבְרַא
 תאמו ּוְרִּת בֵרָה תאמ לארשידינב | תֹוחֲאַמ ּונְּתַּת רֶׁשֲא
 ןתי ולהע רֶׁשֲא .ותְלַחנ יִפּכ שיא ּוטִעְמַּת טעמה
 ישש פ :םלל ורק
 ? לֵאָרְשִי ונב-לֶא רכה :רמאַל השמדלֶא הָוהְי רבי
 :ןעֶנכ הצר ןֶרְרההתֶא םיִרְבָל םָּתא יּכ םהלא תרמו
 11 הָמְש סו בכל הניה טל קמ יִרָע םיִרָע םכל םֶתירְקַהְ

 חצר
 קוב ץמק +. 8.  םכל ןיויבס +. 5. היל
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 טלקמְל םיִרָעָה םֶכָל ּוָהְו :הֶנְנֶשְּ שָפְנהְּכַמ חצר וג
 :טפשמל הדעה ינפל ורמעדדע חַצרה תומי אָלְו לאנמ

 :בָכְל הָניהֶּת טְלְרְמ ירערשש נתת רֶׁשֲא םיִרָעָהְו 3
 םיִלְעַה ׁשְלָׁש אָ ר רבע לְתַת םיִלְעָה שלש ו תא 4
 :לאְרְשְי נבל :הנַיַהְת טלְקִמ ידע ןעֶנְּכ ץֶרָאְּב ּונְּתַת ומ

 טְלְכמְל הלֵאָד םיִרְעְהשש הניה םֶכותְּב בָשולְו גל
 | לרב יֵלְכְבסַאְו :הָנְׁש ׁשְפניהַּכַמ"לְּכ הַמָש םנָל ו
 לי ןְבֲאְב םִאְו :חַצרה תמוי תומ אּוה חצר תמו ּוהָּבַה גז

 :חַצרֶה תמּוי תומ איה חצר תמי והָּכִה הב תומָיְדרָשֶא
 אודה הצר תמו והכה וכ תּומָידרָשא דע ילָכְב וא 58
 הצרָהדתֶא תמָי או םֶּדַה לא :חצרַה תמו תומ 9
 דיְלָשההא וטפדהָי הֶאְנשְּביִאְו ּונְתמָי אה ֹובֹועְנפְּב כ
 דזרומ תמו ּודָיב ּוהָּכַה הָכיִאְב וא :תמה הֶיַדצִּב ויֶלָע 4

 -יעְנְפַב חַצרַהתֶא תימָי םֶּדַה לַאג אוה חצר הָכִּמַה תמוי
 -לָּכ ויל ךילֶשההא ופדה הָביִאאַלְּב עתפְפ"אְו וֶב ₪
 תואָר אָלְּב הָּב תומיזרשא ןֶבָא-בְב וא הִיִדְצ אל יִלְּכ 5

 :ֹותָעָר ׁשָּקַבְמ אלו וכ םיואאל אוהו תמו ויל לפו
 םיִָפׁשמַ לע םדה לָאג ןיבו הָכִמַה ןיִב הָדַעָה וטְפָשְו 4
 ובישהו םדה לָאג דוִמ חַצרָה-תֶא הדעה וליצהְו :הָלֶאָה הכ

 דדע ּהָב םֵׁשְָו הָמְׁש םנ-רׁשֶא וטְלְקמ ריעלֶא הָדִעַה ותא
 דםִאְו :ׁשֶדָּקַה ןָמָשְּב ותא שמר לנה ןֵהֹּכַה תומ =

 :הָמש םוני רֶׁשֲא וטְלְקִמ רוע לּובְנְתֶא חצרה אצנ אי
 חצר ימלקמ ריע לובנל ץוחמ םֶּרֵה לאנג ותא אָצמּו לז
 בש וטלקמ ריִעְב יּכ :םָּד ול ןיִא ַחַצרָה"תֶא םִדה לא 8

 הצרה בושי לגהְזהְה תומ ירחאו לדגה ןהפה תומדדע
 םכיתלדל טפשמ תקל םָכְל הָלֶא ויַדְו :ותְחַאְץְרָא-לָא 9
 -תֶא חַצְרַי םידע יל שפנהכמלכ :םֶכיִתְבְשומ לֵכְּב ל
 פב וָחְכִת-אְלְו :תומל שפנב הָעי-אל דָא דעו חָרָה 4

 שפנל
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 32 "אָלְו :תָמּוי תומדיכ תוִמְל עשר אּוה-רְׁשֲא חצר שפנל
 ץֶרָאְּב תבׁשְל בושל ימלקמ ריעדלָא םנְל רֶפב וחקת
 89 הָּב םֶתַא רֶׁשֲא ץֶרֶאַהדתֶא .ופינחת"אלו :ןָהֹּכַה תומדדע
 דל רֿפבודאל ץראלו ץרָאְקדתֶא ףינֲחָי אוה םֶּדַריְּכ
 % דתֶא אמטת אָלְו :ֹוכפש םֶדְּב םָאִּכ ּהָבְדִפְש רֶׁשֲא
 יִכ ּהָכֹותְּב ןכש יִנֶא רֶׁשֲא ּהֵּב םיִבְׁשי םֶּתַא רֶׁשֲא ץֶרֶאָה
 יעבש פ :לֲאָרְׁשִ נב ְּותְּב ןכש הוי ינא

 0 XXX VL ול
 א ב ריָכֲמְְּב רֶעְלְנהנְּב תחפשמל תובָאָה ישאר ּובְרָקנ
 נפלו השמ ינפל ובד ףסוי יִנָּב תֹהּפְׁשִממ השמ

 ג ינדַא"תַא ורְמאַמ :לֶאָרְשִי ְבל תובא ישאר םיאָשנה
 לֶארשי ינְבל לָרונָּב הָלָחְנַּב ץֶרֶאַהְִתֶא תַתָל הודי הו
 :ויתנבל וניחֶא דחפְלַצ תלחנ-תֶא תל ה%היב הָוצ לנדאו
 3 ;רעְרְנְנְו םישָנְל טַארשיזונב יטבש יִנְּבִמ האל ויהו

 רשא הָטמַה תלחנ לע ףסטו ינימבא תלחעמ ןח
 + ללָביַה הָיהְיאְו :ַעָרָּע :ונתלַחנ לֶרגמּו םָהָל הניה
 רשא הטמה תלחנ לע ןֶתְלַחִנ הָפְסֹנְו לֵאָרְׂשִי נבל
 ה וצו :ןָתָלֲחנ עֶר וניתבא הטמ תלחנמו םהל הניח
 דינב הָטִמ ןכ רמאל הוה יפילע לַארשִי ינְבדתַא השמ

 י ָחְפְלצ תבל הָוהְיהוצ-רׁשֲא רֶבָּרַה הו :םיִרבְּד ףסזי
 תרַחַּפְׁשִמְל ְךַא םיִשנִל הָנָיַהְּת םֶהֵנִעְּב בוטל רמאל
 ז ינבל הָלָחִנ בָפַתְדאְלְו :םיִׁשְנְל הֶנָיְהִּה םֶהיֵבֲא הטמ
 ויָתֹבֲא הממ תַלָחְנְּב שיא יִּכ הָטמ"ְלֶא הָטִמִמ לֶאְרְשי
 8 ינְּב תוטממ הָלִחְנ תשְרִי תַבְלְכְו :לֶאְרְשי נב וקְּבְד
 ןעמְל השאְל היהת ָהיבָא הטמ תהפשממ דַחֶאְל לֶאְרשי
 9 הלחנ בסתזאלו :ויתבא תלחנ שיא לארשי ינב ושרי
 8 יִנְּב תוטמ ּוקְּבְד ותְלָחְנְב שיאדיכ ךחא הטמל הָטמִמ
 = :רהפלצ תֹנְּבּושָע ןְּכ השמחתַא הָוהְי הוצ רׁשֲאְב : לַארְׁש

 הנייהתו



 דָחָפְלֶצ תיִנְּב הָעְו הָכְלִמּו הָלְֶחְו הֶצְרִתַהְלְחִמ הניה
 וה ףסויְִב הֵׁשנְמ"ִנְב תָחְּפשְמִמ .:םישנל ןָהיֵדְד גבל
 הָלֶא :ןָהיִבֲא תַחְּפָשִמ הטמדלע ןֶתְלֲחְג יהתַו םיִשָנְל
 גְבילָא השמדדְיּב הוהְיהְוצ רֶשֶא םיִטָפְׁשמַהְו תוצְמה
 יותרו ןדְרי לע םָאֹמ תַברעְּב לֶאְרְש

- - 

2 

3 mo - 

 כוח
 הפרא .הנמשו םינמשו םיתאמו ףלא רבדמב רפסד יקוספ םוכס
 ויתוישרפו :חרפי והטמ וב רחבא רשא שיאה היהו ויצחו :ןמיס
 רוהט בל ,םישלשו םינש וירדסו :ןמיס ונחני ךדב יי הרשע

 וליכשי ומכח ול ,םישלשו השש ויקרפו :ןמיס םיהלא יל ארב
 םישש תומותסהו ,םיעשתו םיתש תוחותפה ןיינמ :ןמיס תאז

 ךקלח ינא .תוישרפ הנמשו םישמחו האמ לכה .ששו
 :ןמיכ .ךתלחנו

 הלא
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 א רָבְְּב לֵאָרְׂשִײלְכילָא השמ רב רֶׁשֲא םיִרָבִדַה הָלֵא
 ללַפתדויבו ןְראָפְיב ףוט לומ הְבְרעְּב רַפְדּמַּכ ןהריה
 2 דרה רה ברחמ םוי רָשָע דחא :בהְו יָרְו תֶרְצֲַ בל
 3 רָשָעְהיִתְשַעְּב הָנָש םיִעָברְַב יהיו :ענרב שרק ךע ריעש
 לכ לֶאְרְשַי ינב-לֶא השמ רַבִּד שךהל דחאב ׁשֶדֹה
 4 ּדֵלַמ ןחיס תא ותפה יִרָחֶא :םֵהלֲא ותא הָיהְי הָוצ רֶׂשֲ
 -רֶׁשֲא ןׁשְּבַה ךלמ גוע תַאְ ןִבְׁשְחְּב בשוי רשא יִרֹמֲאָה
 ה בָאמ ץֶרָאְּב ןֵּדְרַַה רֶבְעְּב יִעְרְדֶאְּב תֶרָּתְׁשִעְּב בשוי
 6 קְדְוהְי :רמאל תאֹוַה הָרותַהתֶא רךאְּב הֶׂשֹמ ליָאוה
 רהְּב תֶבָׁש םכְלדבר רמאל בֶרְּב וניל רָּבד ּוניָהלֲא
 ז ֹוְנַכׁש-לָּכ-לֶאְו יִרֹמֲאָה רה ואבו םֶכָל ּועְסּו \ ו נפ :הוה
 יִנָעְנְפַה ץרֶא םיה ףוחְבו בֶנְנבּו הלפשבו רַהְּב הָבָרעְּב
 8 םכינפל יִתַתְנ האָר :תרּפ רֶהְנ לדה רֶהנַה-הע ןונְבלַהו
 :רוהי עפשנ רשא ץֶרָָהדתֶא ושרו ואב ץרָאָהְדדתֶא
 םעְרזלו םָהְל תֶתְל בקעילו קחציל םֶלְרְבַאל םֶכיִתְבַאל
 פ ללכואזאל רמאל אוהה תַעָּב םכלֲא רַמאְו :םֶהיִרַא
 י םֶכְּנִהְו םֶכְתֶא הָבְרַה םֶכיְִלֶא הוהְי :םֶכְתֶא תֶאְׂש יִּדַבְ
 וג ףסי םֶכַתֹובֲא יהלא הוה :ברל םִיַמָׁשַה יֵבְכֹוכְּכ םויַה

 רֶפִד רשאק םֶכְתֶא ְךֶרְכְר םיִמְעְּפ ףלֵא םֶכָּכ םֶכילָ
ERD WEםכל  
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 :םֶכָביִרְו םֶכְאשמו םכחרט יִדְבְל אָשֶא הָכיִא :םֶכָל *
 םכיטבְׁשל םיִעְדְו םינבנו םִמָכַה םישנא כל ובה וג
 רֶבְּדַה-בוט ּודָמאַּתַו יתא נתת :םֶכישאְרְּב םמישאו 4
 םיׁשְנֲא סֶכיטְבש ישאְרדתֶא חַקְאְו :תושַעְק תְרַּכִדְִרֶשא וט

 קכיפְלַא ירש םכיִלַע םישאר םָתֹא ןּתְאְו םיִעָדְִו םיִמָכַח
 :םָכיִמְבַׁשלו םירטשותרשע יֵרְׂשְוםיִׁשֵמֲה ירשותואמירשו

 םכיקארךיב עמש רמאלו אוהה תַעְּב םֶכיִטפשדתַא הֶוֲצֲאְו 8
 וריכַתְאְל זר ןיכו ויֵחָאְיִב שיאְי קָרָצ םָתְטפׁשּו וז

 ׁשיִאדנְפִמ ורּוגָה אַל ןּועְמְׁשת לדָנכ ןטְקכ טָּפְׁשִמַב םנפ
 םַכמ השקו רֶׁשֲא רֶבָּדַהְו אּוה םיקלאל טַפְׁשִמַה יִכ

 זרא אוהה תעְּב םֶכְתֶא הָיצָאְו :ויָתְעמְׁשּו ילא ןוברקת 19
 -לָּכ תא דל ברחמ עס :ןושעת רשא םיִרָבְדַהדלְּכ 9

 רה דר םחיִאְר רֶׁשֲא אוהה ארוגהְו לדה רבדמַה
 ׁשֵרָכ דע אבו ּנָתֹא ּוניִקלֶא הָוהי הוצ רֶׁשֲאּכ יִרֹמֲאָה

 הוהי-רְׁשֲא יִרֹמֲאָה רה"דע םָתאָב םקלא רמאו :ענרַּב כ
 -תֶא נפל דיִהלֶא היה ןתנ האר .ונָל ןתנ וניהל לו

 ףל ףיתבא יִהְלֶא הָיהָי רֶּבִּד ושאפ שר הלע ץֶרֶאה
 הָהְלׁשנּורְמאת ֶכְלְּכילֶא ברקו :תָהַּתלַאְואָריִתזלַא 5

 רָבְּד ּונתא ובשיו ץראהדתַא ונְלדורפהָו ונינפל ם שנא
 :ןְהיִלֲא אכָנ רשא םירעה תאו הכְיהלענ רשא ךרלהדתא
 שיא םיִשָנַא רשע םיגֶש םּכמ חֵקֲאְו רָבְּדַה ןניִעְּב במי

 לָכְשֶא לחנ-דע ואביו הרהַה ולעיו נפו :טְבְׁשְל דַחֶא א
 וטילא ודרונ ץֶדָאָה יִרפמ םדיב וחיו ּהָהֹא עו הכ

 וניהל הידי"רׁשֲא ץֶרָאָה הָבֹוט ּורְמאּורָבְד ינָתא ובשיו
 :םֶכיֵהְלַא הוה יפת ורמת תלעל םָתיִבֲא אלו :נְלְוֲתנ ₪
 טָאיצוה ותא הוה תאנשב ורמאהו םֶכיִלְהֶאְב נגר גז

 והָנֶא זטְרימְׁשַהְל יָרֹמֲאָה כ תא תתְל םהְצִמ ץראמ
REונחנא דיר ה  
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 "םֶרְו לוְג םע רמאל ּונָבְבְלתֶא ופמה ּוניַחַא םילע ּנֲחנֲא
 < םיִקְנְע ןנֶּפְדִנְו םִיָמָׁשַּב תְרּוצְבו תל םיִרָע ונָמִמ
 : בקמ ןאְריִתדאלו ןוצרעתאל םכְלַא רמאו :םש
 : רׁשֲא לכּכ םכְל םֶחָלִי איה םָפינְפל ךלהה םֶכיִהְלֶא הוה
 91 תיִאְר רשא לָבְדִמבו :םֶכיִניעְל םיִרְצְמְּב םכְתִא הֶשָע
 =לָכָב ונְבתֲא שיאדאשי רשאפ והְלֲא הוה ד אׂשִנ רֶׁשֲא
 ₪ רבדבו :הזה םוכְמַה-דע ְכֲאְבידע םָתְכלַה רשא לרה
 93 םבכינפל דלהה :םכיהְלֶא הוחיכ םנימַאמ םכניא הוה
 טכתארל הליל ׁשֲאְב םכתגהל םוקמ םכְל רותל רד
 4 "תא הוי עמשי :םֶמֹו ןנעָבּו הָבדּכְלֶת רֶׁשֲא ךרלב
 הל שיא הֶאְריידמִא :רמאל עֶבְׁשו ףצקיו םכיִרְבד לק
 רׁשֲא הבוטה ץֶרֶאָה תֶא הוה עַרָה רודה הָלאָה םיִשְנַאְּ
 % איה הגפידב לכ יתלוו :םֶכיְתְבְאְל תתל יִתעַבְשנ
 רש א נבלה רש ץראלדתא ןתארלו הארו
 3ז מאל םֶכְלְלְגַב הָוהְי ףגַאתה יבדסנ :הָוהְי יִרָחֶא אלמ
 5 אה נפל דמעה ןטךב עשוהי :םש אבתחאל התאדסנ
 1 םכפטו :לארשידתַא הלה אוה"יּכ קזח ותא הָמָׁש אבי
 * ויה ּועדייאל רֶׁשֲא םֶכינְבו היי ובל םתרמֲא רשא
 :קדושריי םהָו הָננִּתֶא םֶהְלְו הַמש ואבי הַמַה עֶרָו בוט
 4 | נעו :ףוס-םי ךרד הָרָּבְדמַה ועְסו םֶכָל נפ םּתַאְ
 שלככ יטמחלנ הלענ חנא הוהיל ונאָטֲה ילא ּורְמאתו
 ותִמְְלִמ ילְכיתַא שיא ּוְנְְַו וניקלַא הוה נצ-רָׁשֲא
 ₪ אל םֶהְל הַמֲא יִלֲא הוהי רמאיו :הָרָהָה תלעל ּניֵהֲּתו
 ינפל ופנה אלו םֶכְּבְרְקְפ יִנְניִא יכ ימחלתדאלו לעת
 43 הוה יִפדתֶא ורְמֵתַוםָתְעמְׁש אלו םָכיִלא רּבדָאְו :םֶכיִבְיִא
 4 תוהה רַהְּב בשיה ירמָאה אציו :הָרָרַה לעת ודזתו

 ותק םירבדה הקישעפ רשאכ םכְתֶא פדרו םֶכְתארְקל
 םכתא

 ןפ ליעלמ +. 8.
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 רוהְי ינפל ּוכְבתַו ּובָשָתַו :המְרְתדדע ריִעְשְּב םֶכְתֶא המ
 שֶדָקְב ובְׁשִתַו :םָכיֵלֲא יא אָלְו םכְלְקְּב הוה עמשדאלו <

 :םֶּתְכַשְי רֶׁשֲא םיַמְיַּכ םיִבר םיִמָי
 .CaP ב

 רוחי רֵּבְד רֶׁשֲאַּכ ףוסדדסי ךרה הָרְבְדִמַה עסוו ןפנ א
 רמו סם | :םיפר םיִמָי ריִעָשְדרההתֶא בֶסּו יֶלֵא 5
 םכל נפ הזח רֶהְהתֶא בס םלְלדבַר :רמאל ילא הוי 3
 םֶכיַחֶא לּובְְּב םיִרְבְע םָּתַא למאל וצ םָעָהְדתֶאְו :הֶנפְצ 4

 :דֶאְמ םָּתְדמְשנו םֶּפִמ יִאְריְו רֵעׂשְּב םיִבָׁשַה וטְעִינְּ
 -ףּכ ךרדמ דע םָצְרַאַמ םָכְל ןתֶאדאל יֿכ םָב ּוֵרְנְתּת-לַא ה
 ורְּבַשִּת לָכִא :ריעש רֶהְתֶא יִּתַתְנ ושעל הֵׁשְדייַּכ לָנָר 6

 ףֶכָכּב םָּתַאִמ ּורְבִּת םימיסנו םָתְלַכַאְ סב םּתאַמ
 עַרָי די השעמ לכְּב ףכרב והלא הוה יכ :םֶתיִתְשּוד
 הָיהְי הָנָׁש םִעְּבְרַא ו הז הוה ללגה רָבְדִמַהְדתֶא חל
 נב וניקַא תֶאְמ רָע :רָבָּד תְרַח זאל ְְּמִע ְִהלֶא

 ןְצַמּו .תליאמ הָבְרעֶה ךרדמ ריְִשְּב םיִבׁשיַה ושע
 רֶמאֹו :בָאומ רכְדַמ ְךֵרָּד רבעת ןפ) ס * רָבָנּפ
 קרמחלמ םָּב רגְתַּת"לַאְו בָאומתֶא רצתלַא ילא הו
 רֶעדתֶא יִתַתְנ טולינבל יִכ השי וצראמ דל ןמָא-אל יּכ
 קברו בָר לד םע ּהָב ובשי םיִנפְל םיִמֲאָה :הַׁשְרְיי
 םיִבֲאָמַהְו ם;קְנעְּכ םהדיףא ּובְׁשַהַי םיִאָפְר :םיִקְנעָכ ג
 נבו םינפל םירחה בש ריב ;םיִמָא םֶהֶל וִאְרָקִי 9

 רשאפ םָּתְחַּת ּובשיו םֶהינּפִמ םודימשיו םּוׁשָרי ושָע
 הָתִע :םהל הוהי ןתְשרשא ותָשְרי ץראל לַארְׂשִי הָׂשָע 3

 :דְרְו לחנדדתַא רבענו רַרָו להנחתֶא םכל ורבע מק
 -תא וגרבעדרשא דע עורב שָדַקִמ ונְכלָה"רֶשא םימָיַהְו 4

 שנא רודה"לּכ םה-דע הָנָש הָנמְשי םישלש דר לםג
 המחלמה

 קוסס עצמאכ אקסיפ +. 8. 'ב
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 וט גו :םהל הי עּכְשנ רֶׁשֲאַכ הָנָהַמַה בֶרָקִמ הָמָחְלמַה
 :םָּמַּת דע ָהנֲחַמַה בֶרָּקִמ םמַהְל םֶּב הָתָה הוה
 ג :ֹםָעַה בֶרְקמ תומל הָמֲחְלַמַה יׁשְנֲא-לְכ ומהרָׁשַאכ יח
 1ז טובנתֶא םווה רבע הָתַא :רמאל ילֲא הו רדיו ס
 9 ; דלא םֶרְצַתלַא ןמע נב לומ .ּסְכרְקו :רֶעיָא בָאמ
 -ינְבל כ הָׁשְרַ לל ןומעחינּכ ץראמ ןתְאדאל יכ םָּב תת
 כ םיִאְפְר אוהדףא בֵׁשֲחַּת םיִאָפְרץֶרָא :הֶשְרִי ָהיִּתַתְנ טול
 ג לוג םע :םִיִמְזְמ םֶהְל וארְקי םינמעַהו םִִָפְל ּהָבובְׁש
 ובשיו םשרייו םהינפִמ הוה םימשיו םיקנעּכ סרו בֶר
 ₪ רַשֶא רעש םיִכשיה ושע נבל תֶשַע רשאּכ :םֶתְחִת
 םווה דע םּתְחַת ובׁשו םְׁשְריו םֵהינְּפִמ ירחה"תֶא דימְשה
 22 םיאציה םיִרּתְפַּכ הזעדדע םיִרצְחב םיבשוה םנעָהְו :הזה
 24 "תֶאּרְבִעְו וס ומוק :םֶתְחַת וִכְשו םֶדיִמשה רתפבִמ
 יִרמָאַה ןיּבְשֶחְ"ְדְלִמ ןחיסדתֶא ךדיב יתתנ האר לא לחנ
 הכ לַחֶא הוה םיַה :הָמָחְלִמ וב רגְתהְו שָר לַחַה וצְראתֶאְ
 םכימְשַהלָּכ תחת םימעָה נפל תארו ךדחּפ תת
 2% םיִכָאְלמ חלשֶאו :דינפמ ולחו וזגרו דעמש ןועמשְי רֶׁשֲא
 זול יִרְבד ןיְּבְשָה ךלמ ןחוסילָא תומדק רֵּבָדַמִמ
 גז רּוסָא אל - ךרהכ ךרדכ ףִצְרֶאְב הָרְבְעִא ;רמאל
 98 ףסּכַּב םִימּו יּתְְכִאְו נבבְׁשַת ףַסְכַּב לָכֲא :לואמְשו ןימָ
 29 נב ילושע רֶׁשֲאכ :יִלְגְרְב הָרבְעֶא קר יִתיִתְשְו ילְדִתִת
 -רֶׁשֲא דע רעב םיבשיה םיִבָאֹומַהְו ריִעָשְּב םיִבְׁשיַה וָשַע
 :ּנָל ְתנ .וניהלֶא הוהי-רְׁשֲא ץֶרָאָהלא ןּדרוהתַא רבָעָא
 ל תוהו השקההיפ וב ורבעה ןובְׁשַה ךלמ ןחיס הבא אל
 | םִוַּכ ריב ותת ןעמל ₪ ץַמֲאו וחורדתא דיַהְלֶא
 לנמל תת יִתּלַחַה הֶאְר ילא הָוהְי מאג םס | הזה
 9 צצו :וצראדתא תשרל שר לֵהָה וצְראדתֶאְו ןֶחיסדתֶא

 ןחיס
 19- זאו אלמ צץ. 27. השוגד ךמס ז. 4



CAP; 8 ונ/פ/םיהבד 292 

 והנתו :הָצהִי הָמָחְלַמַל ֹוּמִעהלָכְו אוה ונתארקל ןחיס 8
 :ֹומְע"לְבתֶאְ ץְּבתֶאְו ותא דג נפל ונקלא הוה

 םֹהְמ ריע-לְכיתֶא טרחו אוטה תַעָּב ויִרְעְלָּכ"תֶא הכת 4
 חב המהְּכַה קר :דיִרְש ונראָשה אל ףטהו םיִשָנהְו הל
 -תַפְש-לעי רשא רערעמ ּונדְכל רׁשֲא םיִרעַה ללשו ונל 6

 הירק הָתיָה אל דעלגהְ"דַעְו להנּברׁשֲא רעהו ןנרא לח)
 :ּוניִנָפְל ּניֵהלֲא הָוהְי ןֵתְנ לֿפַה-תֶא נִממ הָבְנָע רֶׁשֲא

 יֵרְעְו קי לַחְנ ריב ּתְבַרְכ אֶל ןומעדינב ץֶראדלֶא קר גז
 :ּניֵהלֲא הָוהְי הּוצדרשא לָכְו רָהַה

Crp: El: 3 

 ונתארקל ןְׁשְבַה-דְלִמ גוע או ןׁשְבַה ְךֶרָד לענג ןפ א
 -לַא יֵלֲא הָוהְי רֶמאֹו :יִעָרְדֶא Re וּמַע-לָכְו אּוָה 2

 ְֵרַאתאְו ומעהלְּפ"תֶאְו ותא ית ףדיב יִּכ ותא אָריִּ
 בשוי רֶׁשֲא ירמָאָה למ חיסל תשע רשֶאּכ ול תשע

 -ךלמ גוע"תֶא םג נדיב וניהלַא הוהו תו :ןּבְׁשֲחְּב 5
 :דיִרש לראש יתלּכ"דע הפנו ימעלָּכתֶאְו ןשְּבַה

 רשֶא הירְכ ּהָתְַה אל אולה תַעְּב ויִרעְדלְּבדתֶא דַכְלַת 4
 תכלממ בגרא לְבֲח"לְכ ריע םישש םתַאִמ ונחקלדאל

 םִיַתְלד הָהֹבְנ המוח תַרצְּב םיִרע : הֶלְא"לַּ שבב גֹוע ה
 םתוא םרחנ ::דָאְמ הָּכְרַה יִורפַה יֵרְעַמ דבל ַחירְבּו <

 זכַּתִמ ריִעלְּכ םֵרֲחַה ןֶּבשח ךלמ ןהיסל ונישע רשאּכ
 :ּונל ב םיִרעְ לש cen :ףטהְו םיִׁשָנַה ז
 ִֹמֲאָה יכלמ ינש דימ ץֶרָאָריתֶא אהה תַעְּב חלו 8
 םינדיצ :ןֹומְרָה רהדדט ןנרא לחנמ ןֶּדְרוַה רֶבְעְּב רֶׁשֲא 9

 ידע \לָל :רינש ולדוארקי ירמָאָהְו ןירש ןומרֶחל ואי י
 ירע יִעְרְדאְ הכלס-רע שּבַה-לְכ רֶעְלֵנַה-לֶבְו רשימה

 רַתָיִמ רַאְׁשנ ןׁשְּבַה ְךְלַמ גועדקר יִּכ :ןְׁשָבַּב גע .תָכְלְמִמ גו
elםיאפרה וב  

 יק וינב +. 33. ב
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 נב תַּבַרְּב אוה ּהָלָה לןרפ שֶרע ושרע הנה םיִאָפְרָה
 דתרּמַאְּב ּהָּבְחְר תֹוָמַא עָבְרַאְו הָכְרֶא תֹוָמַא עשת ןמע
 רַעְרְעְמ אוקה תָעְּב ּנְׁשַרְי תאֹוַה ץֶרָאָהְדתֶאְו :שיא
 ינְבּואְרְל יִתַתְנוירְעְו דָעְקִנַקִדרַה יצחְו ןרא לֲחנ"לַע-רְׁשֲא
 יִצֲחל יּתַתְנ גוע תֶכְלִמִמ ןָשְּבַהילֶכְו דָעְלַאה רֶתָו :יִָנלְו
 אָרָקִי אּוהַה ןָשְּבה"לֶכְל בגְראָה לָּבַח לָּכ השמה טָבש
 בגְרַא לְבָח-לּב"הָ חקְל הׁשנְמְדְּב ריִאְי :םיִאָפִר ץֶרָא
 , דָא וָמׁש-לִע םֶמא אָ יתכעמהְו יִרושגה לובנזדע
 5 2 :רֶעלְנַהיִא ִּתֲתָ ריכְמְלּו :הוה םויה דע ריִאָי תֶוה ןְׁשֶּבַה
 6 דות גרא לחנזדעו רֶעְלגַהְמ יִּתתָנ דנו ינבוארְל
 גז זרָבָרְעָהְו :ןימע ינְּב לבג לחנה קָבִי דעו לב לחנה
 תרחת הלמה םַי הָבְרעֶה םִי דעו תַרָנּכִמ לבת ןדריהו
 48 ראל אוהה תַעְּב םָכְתֶא וֵצֲאְו :הֶחְרַמ הָגְפה תְּׁשֲא
 םיצולח הָתְשְרְל תאזה ץֶראַהְתֶא םֶָכְל ןַתְנ םֶביַהְלֶא הָוהְ
 9 קב :ליִחִנְבילְכ לֶאְרְשְּב םכיִחֶא ינפל ורבע
 ובשי םֶכְל בר הנקמה יִּתְעְדְ םכְנְקִמּו םֶכְּפַמְו םֶכישְנ
 % םֶכיִחֶאלוהוהְי חיני-רשא דע :םֶכְל יּתַתְנ רשא םָכיִרָעְּב
 = ןתנ םכיהְלֶא הוה רֶׁשֲא ץֶרְגְהתֶא םהיסנ ושריו םֶכְּ
 יִתַתְנ רֶׁשֲא ותשריל שיא םָּתְבָשְו ןהרוה רֶבַעְּב םַהְל
 גג ףיניע רמאל איהה תֶעְּב יתיוצ עּושוהיהתֶאו :םכל
 םיִכְלִמַה יאעל םֶכיִהְלֶא הוהו הָשָע רָשָא-לָּכ תֶא תארה

 הרָתַא רֶׁשֲא תֹוכְלְממַה-לֶכְל והְי הׂשֲעיהּכ הָלֲאָה
 ע אּוַה םֶכיִהְלֶא הָוהְי יִּכ םִאָדיִת אל :הָמָׁש רבע
 :םָכָל םֶחְלְגַה

- tw 

OO 1 

- ₪ 

 4 המ ם ם םס
 24 התא הוהְי יִנדֶא :רמאל אוהה תַעְּב הֶוהידלָא ןָנְחַתֶאְ
 הקוחה דתו ךְלְרנתַא לְבַעדתֶא תואְרהְל תלַחַה

ce 
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 שמ הׂשֲעַיהרְׁשֲא ץֶרָאָבּו םיַמְׁשַּכ לַאדימ רֶׁשֲא
 רש הבוטה ץֶרָאָה-תֶא הָאְרֲאְ איהְרְבִעֶא ְִּתרְבְגְכְו הכ

 יב הָוהְי רֵּבִעתַו :ןנְבְלַהְו הזה בוטה רהה ןדריה רָבַעְּב
 -ִלֶא ליבר ֵלֲא הָיהְי רֶמאֹנ יִלֶא עמש אלו םָכְנַעמל

 אָׂשְו הנְְּפַה שאר הלע וחוה רָבּדּכ דע ילא רד ףסות וז
 אל"יכ דיניעב הארו הָחְרומּו הָנְמיִהְו הָנפְצְו המ יי

 והָצְמַאְו והקוחו עׁשוהְי-תֶא וצו :הזה ןהריהדתֶא הבעת יא
 ץֶרָאַהְדתֶא םתוא ליהי אוהו הוה םעה ינפל רבעי אוהדי

 פ = :רעְּפ תב למ אָנְכ בש :הֶאְרִת רֶׁשֲא 9
 02. זץ. ד

 רֶׁשֲא םיִטּפׁשמַה-לֶאְו םיִקְחַהדלֶא עַמְׁש לֵאָרְׂשִי הֶתַעְו א
 םתשריו םֶתַאְבו ויה ןעמל תושעל םֶכְתֶא דגלמ יִבֹנֲא

 אל :םֶכְל ןֵתֹנ םָכיֵתְבֲא י יהלֶא הָוהְי רֶׁשֲא ץֶרָאָה"ַא 2

 וענת אָלְו םֶכְתֶא הוצִמ כא רשֶא רֶכְּדַה"לַע פט
 הָוצְמ יִכנָא רשא םֶכיֵהְלֲא הָוהְי תֹוצמ-תֶא רמָשְל ונממ

 ילַעְבַּב הָוהְי הֶׂשֲע-רְׁשֲא תא תוארה םֶכיִנִע :םֶכְתֶא 3
 ודימשה רועפדלעב יִרַחֶא לה רשא ׁשיִאָה"לְכ יּכ רוָעפ

 זככיהְלֶא ההיפ םיִקָבִּדַה םָתַאְו :ףְּבְרקמ הלא הי +
 םיִטָפְׁשִמּו םיִקח םֶכְתֶא יּתָרמְל | הֶאְר :םויה םֶכְלַּכ םייח ₪
 רֶׁשֲא ץֶרֶאְה בֶרְקִב ןפ תושעל יִהְלֶא הוה ינוצ רשאפ "
 אוה יִּכ םֶתיִשַעְו םֶּתְרַמְשו :התשרל הָמַש םיִאָּכ םֶתַא 6

 תרֶא ןּועְמְׁשִי רֶׁשֲא םיִמַעָה יניעְל םכֲתניִבּו םֶכֲתַמְכָח
 יוגה ןובנו םכהידסע קר ּורְמֲאְו הֶלֲאָד םיקְחַהלְּ

 םיברק םיהלָא לְדרֶשֶא לחג יוגחמ יב :הוה לחה ז
 = יונ יִמו ולא ונָאְרְק"לֶכְב וניהלֶא ההיפ ולא 5

 זראוה הָרֹותַה לכ םקידצ םיִטָפְׁשמּו םיקח ולרָשא
 רמו לל רמה קר :םה םקינפל ןתנ יִכנֶא רׁשֲא פ

 ףיניע יִאְרירְׁשַא םיִרְבְּדַה--תֶא חֵּכְׁשִתידְּפ דאְמ ףשְפנ
 ןפי
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 גבל ְךינָכְל םָתְעַדוהְו ךַײח ימי לכ ףְבְּבְלִמ ורסיפּ
 רמָאְּב ברב ךז ןָהְלַא הָוהְי נפל תְדמע רֶׁשֲא םז נב
 רשָא יָרָבְּד-תֶא םעֶמְׁשֲאְו םַעָהדתֶא ללֲהְקַה יֵלֲא היה
 -ללע םייח םה רֶׁשֲא םימיַהלְּכ יתא הָארל ןדמלי
 זרַחָּת ןוָדְמַעַתו ןוְכְרְקתו מִי ם םֶריֵנְּב-תֶאְו הָמָדֲאָה
 :לפרעו ןנע ְֶׁשֲח םימשה בל"דע שאב רעב רֶהָהְ רֶהַה
 12 םםְתַא םיִרָבְּד לוק שאה ְךותמ םֶכיִלֶא הָוהְי רבדנ
 ו ככל דו ::לוק יִתְלז םיאר םֶכְנִא הָנמְתּו םיִעָמְש
 םיִרְבְדַה תֶרָשָע תושעל םֶכְתֶא הוצ רשא ותירְּבתֶא
 תעְּב החי הָוצ ימאו :םִנְבֲא תוחל ינשדלע םֶבְתְכַַ
 תא םכתשעל םיִמפׁשִמּו םיקח םֶכְתֶא דמלל אוהה
 ומ םםָתְרמׁש :ּהָתְׁשְִל הָמָש םיִרְבע תא רֶׁשֲא ץרַאב
 רָּבַּד םֹיְב הָנמְּת"לְּכ םֶתיִאָר אָל יִּכ םֶכיֵתׂשְפנְל .הֵאָמ
 46 םםתיׂשעו ןותחשתךפ :ׁשֲאָה ךותמ בָרחְּב םֶכיִלַא הוה
 וז תיִנְבִּת :הָבקְנ וא רָכָז תינְבַּת לֶמָסלְּכ תמה לֶסַפ כל
 ףועת רֶׁשֲא ףָּכ רּפצלָּכ תיבת ץֶראְּב רשא המָהְּבלְּ
 1 "רֶשַא הָנְּד"לְּכ תגְבַת הָמְדֲאב שמר"לָּכ תֹנְבַּת :םִיִמְשּב
 ופ תיִאָרְו הָמְימְשַה ףיניע אְׂשְתְַפ :ץרָאל תַחָּתִמ םִיַמַּב
 םִיַמְׁשַה אָבְצ לכ םיִבְכֹוכההתֶאְו חרָיִהתֶאְו שמְשַהתֶא
 ₪ יבלֲא הוה :קלָח רֶׁשֲא םתדבענ םֶהְל ָתיִוְחְתְשהְו תְחדְנ
 כ הָוהְי חְקְל סֶכְתֶאְו :םַמְׁשַה-לְּכ תחת םיִמַָה לכל םֶתא
 הלה םֶל ול תויהל םיִרצממ לּורְּבַה רוּכַמ םֶכְתֶא אצויו
 1 יתלבל \ עבשיו םכירבדהלע יב-ףנַאתַה הוהו :הָוַה םיַּכ
 רֶׁשֲא הָבּוטַה ץֶרָאָה"לֶא אֹבְיִתְלְבְלּו ןִּדְרָיִההתֶא יִרְבַע
 22 תאוה ץֶרָאְּב תַמ יִכְנִא יִכ :הָלָחְ דל ןתג והלא הָוהְי
 ץֶרֶאְהדתֶא םַּתְׁשִרְְו םיִרְבַע םָּתַאְו ןדְרָיַהדתֶא רבע יִנניִא
 23 הוה תרְבתֶא וחְכָשַתְדִּפ םכל ּורְמְשה :תאֹוה הבוטה
 תרמה לָסָפםֶכְל םֶתיִשַתח םָכָמע תֶרכ רֶׁשֲא םֶכיְלַ
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 הָלָכָא שא ְךיִהלֶא הָוהְ יִּכ :ְּףיָהלֶא הָוהְי דוצ רֶׁשֲא לכ 4
 פ :אנק לֶא אּוה

 במשהו ץֶרֶאְּב םֶּתְנשונ םִנָב נבו םיִנָב דילות"יכ הכ
 דחדוהו יניֵעְּב עֶרָד םֶתיִשַעְו ל תנומת לְסַּפ םֶתישַע
 -תֶאְו םימְׁשַה-תֶא םֹיַה םָכְב יִתדיִעַה .:וסיעכהְל דוהלא
 םֶתֵא רֶׁשֲא ץֶרָאָה למ לוהמ הבאה דָכֶאיִכ ץֶרֶאָ
 םיִמָי ןכירָאהאל התשרל הַמְׁש ןּרהתֶא םיִרְב

 םימעָב םֶכְתֶא הָוהְי ץיפהו :ןידמָשּת דַמׁשַה יִּכ היִכְ 27
 םֵכְתֶא היהְי גה רֶׁשֲא םינַּב רפְסִמ יִתִמ טֵּתְרַאשג
 ןְבָאְו ץע םֶרֶא יִדָי הׂשֲעַמ םיהלֶא םָׁש-םָּתְדַבעו :הָמָׁש
 :ןְחיִרְי אָלְו ןוקְכאָי אָלְו ןועָמשי אָלְו ןוארידדאְל רֶׁשֲא
 ְׁשְרְדִת יִּכ תאצמו והלא הוהידתַא םשמ םֵתְׁשַכְבּו
 םיִרְבְּדַה לכ דואְצִמו ךל רעב ׁשפנלְבְב ךְבַבְללֶבְּב ל

 תְעמְשְו ףיהלא הוהיידע תבִׁשְו םימיַה תירֲחָאְּב הֶלֲאָה
 ךְתיחְׁשִי אלו דפי אל לא הוה םוחר לא יִכ וְלְִּב או
 כ :םָהְל עּפשנ רֶׁשֲא דיִתְבַא תיִרְכִתֶא הּבְִׁי אָלְו 3

 שא םויהדמל דינפל ווחְדרשא םינשאָר םימָיל אְנ"לַאְׁ
 הצק"דעו םִימְׁשַה הָצְקִמְל ץרָאְקדלע םֶדֶא | םיהלַא אַרְב
 וּהֹמְּכ עמָשְנַה וא הָוַה לודגה רֶבּדַּכ היְדַה םימשה

 תְעמְׁש-רֶׁשֲאַ ׁשֵאָהיוִתְמ רכַדְמ םיִהלֲא לוק םַע מַה 5
 בֶרָקִמ ל ול תַחַכְל אֹובָל םיִהלֲא הּפִנַ וא זי התא
 רֶכְוַח יב החלב םיִתְפומְבּו תתאְּב תּפַמְּב לוג
 כל הָׁשְע-רְׁשֲא לכָּכ םילדג םיִאְרִמְבו היטנ ערוב

 יכ תל ָתֶאְרֶה הַא :דיעעל םִיָרְצַמְב םָכיַהְלֲא הוה הל
 ךעימשה םיטשהְךִמ :ודבלמ ד ןיִא :םיהלאָה אּוָה הָוהָי <

 הָלֹודְנַ וׁשֲאדתֶא ףִאְרַ ץֶרָאַה--לעו ךַרפנְל ולקזתָא
 ךובֲאהֶא בהֶא יּכ תו :שאָה ומ תמש 22 4

eee.רחביו -  
 ל'צכ צ. 88. | ושאכ ןיוינס 3.
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 :םִיָרְצמִמ לֶלְנַה ֹוחְּב וְנְָב ְךָאצוווירָהַא טְְּכ רַחְב
 ₪ "תֶתְל ףאיכהל ףינפמ ממ םיִמְצעַו םיִלדְּג םיוג שיִרוהְל
 9 תבשָהְו םויה ָתעַדו :הָזַה םִיַּכ הָלֲחנ םָערַאזתָא דל
 לע לַעְמִמ םִיַמְׁשַּב םיִהלֲאָה אּוה הָוהְיַּכ ךְבְבְלזלֶא
 מ ויִתוְצְמדתֶאְו ויָקְח"תָא תִרמְשְו דע ןיא תַחָּתִמ ץרָאָה
 ףירחא נבל ל בטיי רָׁשֲא םויה ףוַצִמ יִכנָא רֶׁשֲא
 ןתניָהלֲא הָוהְי רֵׁשֲא הַמֲָאָה-לַע םיִמיַרֲאה ןעמלו
 ה :םיִמהלְכ דל
 41 :שָמָש הָחְרומ דריה רֶבעְּב םיִרָעׁשֶלָׁש הָשמ ליִּדְבִי וא
 4 תרַעֹדילְבּב והעְרדתֶא חַצְרִי רֶׁשֲא חצור הָמָש םל
 םיִרָעָהְִמ תחאדלַא סנו םשְלש לַמּתִמ ול אנשזאל אּוהְ
 4 יִנֵבּואְרְל רשימה ץֶרָאּב רָבְדִמַּב רַעָּב"תֶא יח לֶאָה
 ב תאו :ישנמל ןְׁשְבַּב ןְלונ-תֶאְ ידנל רֶעְלגב תֹמאָריתֶאְו
 המ תלמה הֶּלֵא :לאְרְשי נב ינפל הָׁשֹמ םשדרָשא הָרּוּתַה
 לַארְׁשִי ינְב-לֲא השמ רּכִד רשא םיִמְפְשִמַהְו םיִקְחָהְ
 4 רֹוְּפ יב לומ איב ןדריַה רֶבְַּב :םִיָרְצִמִמ םֶתאַצְּ

 רֶׁשֲא ןֶבְׁשְּב בשוי רֶׁשֲא ירמה למ היס ץֶרָאְּב
 וז ושְרייו :םִיִרְצִמִמ םָהאֵצְּב לֶאְרְשָי :נְב הפ הכה
 יִרמָאָה יכְלמ יִנש ןׁשְּבַהיְּדְלִמ גֹוע | ץֵרָאזתֶאְו ֹוצְרֲאזתָא
 8 לע רֶׁשֲא רערעמ :שֶמָׁש חרומ ןהריה רַבעְּב רֶׁשֲא
 49 =לָכְו .:ןומְרָח אוה ןאיש רה-דעו ןְנְרַא ל הג-תַפְׂש
 תַהַּת הָבְרעֶה םִי דעו הָחְרומ ןּדְרַה רבע הברעה
 יעיבר פ :הנסּפה תֶּרְׁשֲא

 ה .Cap. V ה

 א לֵאְרְׂשִי עמש םֵהָלֲא רָמאֹו לֵַאָרְשײלְּכדלֶא השמ אָ
 םֶכיֵנְוֲאְב רבד יֵכֹנֲא רֵׁשֲא םיִטּפְׁשַמַהדתֶאְ םיקחה"תֶא
 ג וניחלא הוה : :םתשעל םָּתְרַמִׁשּו םתא םָּתְדמְלּו םיַה

Mas ilaתרכ  
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 הזה תֶרָּכ ּניֵתֹכֲאזהֶא אל :בֶרחְּב תיִרְּב ּונָמַע תַרָּכ 3
 ּונְלַּכ םיַה הפ הָלֲא נא נָתא יִ תאוה תיִרְבַהדתֶא

 ךותמ רָהֶב םֶכְמִע הָוהְי רֶבִּד םיִָפִב | םיִגָפ ֹוםָיַח 4
 דיִגְהְל אוהה תֵעְּב םֶכיִניִבּו הָוהְיְדִיִּב רמע יֵכֹנֲא :ׁשֲאָה ה

 םתילעדאלו שאה ינפמ םָתאְֵי ִּכ הָוהְי רַבָּדתֶא םֶכְל
 ףיתאצוה רשא ד הלא הוי כא ס  :רמאל רָרָּב 8
 םיִהלֲא ךל היהאְל :םיִדְבְע תיבמ םירצמ ץֶרָאמ ז
 רשא המְת-לְכ ו ספ ךל-השעתזאל :יגפלע םיִרֲחַא 8

 !םימכ רשאו תַחָּתמ ץֶרָאְּב רֶׁשֲאְו לעממ | םימְשּב
 יפנא יִּכ ֿםֵדְבְעַה אל םֶהל הנחתשת"אל :ץראל תַהָּתִמ 9

 -ללעְו םינְּב-דלע .תוְבָא ו דקפ אנכ לא יֵהלֵא הוה
 םיֿפְלֲאל לקה הש :ןאנשל םיעברדלעו םישלש י
 הָוהייםשדתֶא אָשִת אל ס | יֶתצַמ ירמשלו יבהאל ג

 ומְשדתַא אָשיִדרָשֶא תֶא הָוהְי הק .אל יִּכ אשל יהא
 וךוצ רשאכ ושדקל תָּבַשַה םוידתֶא רומש ם :אושל 9
 :דתכאלְמ-לַפ תישע לעת םיִמָי תשש ָּהְלֲא הוי :
 -לָכ השעה אל ד יֵהלֲא הָוהיל | תְבַש יעיבשה םו 4

 ףרטחו ףרושו ַּתְמִאְו ךדבע ףתכו נבו התא הָכאָלִמ
 ךדבע חי ןעמל ּףיֵרשְׁשִּב רֶׁשֲא ךרגו מַה לב

 םִיַרְצִמ ץֶרֶאְּב ! יה דביק ּתְרַכְמ ְּדמְּכ ָךְתָמֲאְו יט
 --לצ היוטְנ ערבי הָכְוַח ָךָיִּב םשמ ליהלא החי ףאציו

 -תֶאְדִַּּכ ס :תבְׁש םוידתא תושעל והלא הוה ףוצ כ 5
 ןכיראָי | עמל ךיהלא הָוהְי ךוצ רֶׁשֲאַכ ךַמַאדתָאְו יבא
 ףיהלַא הָיהי-רְׁשִא הָמָדֲאָה לע ךכ בטי עמלו דמי
 אלְו ס :ףָאתאלו ס :הצרפאל כ דלתא
 אלו ם :אַׁשרע ערב הנעתיאלו ס = בנה 8

 הֵדְׂש ךער תיב הָואְתִת אלו ₪ | ףץר תשא דֶמְחַה
anודבעו ה  
v. 10,ס יחוצמ  
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 דתֶא שם :ְּדעֶרְל רֶׁשֲא לָכ ורמחו ורוש ותַמָאְו ודבַעְ
 .דוָתְמ רַהָּב םֶכְלֵהְקלְכ-לַא היהי רכד הלֲאָה םיִרְבְּרַה
 לע םָבּתְכִו ףָסָי אלו לוד לק לפרעהו ןְעַה שאָה
 כ 'לוקַה"תֶא םֶכְעְמְשַּפ ילו :ילא םנתיו םיִנְבַא תחל + ינש
 ישאְרְלָּכ יִלֶא ןוברקתו שא רעב רַהָהְו ףשחה ומ
 גג והלא הוי :ּוטָאְרַה ןה ירמאֹתַו :םכינקו םֶכיִטְבַש
 םויה שאה ךותמ ּונעְמְש וָלְקתֶאְו ולדְנתֶאְ ידְבּכתֶא
 2 הָמְל התו יִחְו םדָאַהדתֶא :םיהְלא רָבְדַיִכ ּוניִאְר הזה
 נְֹנֲא | םיפסידםא תאוה הָלדִגַה שָאָה ּונְלְכאָה יִּכ תומג
 93 דִלָכ יִמ יִּכ :ּנֲתַמו ו וניהלֶא הוה לוכדתא משל
 ׁשֵאַה"ותִמ רפדמ םייח םיהלָא טק עמ רֶׁשֲא רָשְּב
 24 תרה רמאי רשָאדלּכ תא עמשו הָּתַא ברק :יחמ ונמּ
 -הְדַוהְי רפדי רשא-לָּכ תֶא ּונילֶא רּכדת | ּתַאְ ונוהלָא
 הכ לכוָקזתֶא הֶוהְי עמְשיו ונשק ּונֵעְמָׁשְו ךל לא ּוניֵהְלֲא
 -הֶא יתַעָמַש ילא הָוהְי רמו ילא םַכְרְּבַדְּב םֶכיִרְב
 רׁשֲאלְּכ וביטיה ףילא ורְּבַד רֶׁשֲא הוה םַעָה יִרְב לוק
 > רמשלו יתא הֶאְריִל םָהְל הז םֶבְבְל .הָיִהְו ןתידימ :ורכד
 םֵהינְבְלְו םהל בטי ןעמל םימיה-לְכ יתֹוצמילְכ"תֶא
 21 הפ התאו :םֶכיִלַהְאְל םכְל ובוש םֵהְל רֵמֲא ךל :םָלעְל
 םיקִחַהְ הָוצִמַהלְּכ תא ףילא הרכדאו ידְמַע דמע
 ןתנ יִכֹנֲא רשא ץֶרָאְב ישָעְו םֶדָמַלַת רׁשֲא םיִטְפְׁשִמַהו
 29 קדוהי הָוצ רֶׁשֲאַּכ תושעל םָּתְרַמׁשּו :התְשרל םָהְל
 , רבב :לאמשו ןימי ּורָת אָל םכְתֶא םכיהְלֶא
 וטו ןויחת ןעמל וכלּת םֶכְתֶא םֶכיהְלֶא הָוהְי הוצ רֶשֶא
 :ןושרית רשא ץֶראְּב םיִמָי םֶּתְכֶַאְְ םֶכְל

Car. VI. \ר  

 א הוי הָיְצ רֶׁשֲא םיִמַפְׁשִמהְו םיקחה הֶוְצַמַה תאָת
 םכיהלא הירק הו 0

 ישימח -

 ץמקב ימה ז. +
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 םיִרְבְע םָּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאְּב תושעל םָכְתֶא דָמלְל םֶכיִהְלֶא
 רמשל ךיהלֶא הֶוהְיתֶא אָריִ ןעמְל :ּהָתְׁשְרְל הָמָׁש ג

 ְךְנְבּו הָּתַא וצְמ יִכֹנֲא רֶׁשֲא ֹיָתֹוֲצִמּו תֹקחלְכהָ
 תְעַמְׁשְו ְּיֵמָי ןכרַאָי ןעמלו יח יֵמְי לב ברב

 ןיִּבְרּת רשאו ל בטיי רֶׁשֲא תושעל תְרַמְשְו לארשו
 תרכו ץרא ךל ליַתְבא יקלֶא הוה רד לֶשאְּכ דֶאְמ
 ישש פ שָבְד בלה

 a טל se ףיהְלֶא .הָוהי
 :ךכְבְקילע םויה ָךוצְמ יכְנָא רֶׁשֲא הָלֵאָה םיִרָבְּדַ ויהְו 6
 ְַּכְלְבו יב ךַתְבשְּב סב תרפדו דיל םֵתְנעִׁשו ז
 יהו ךדי"לע תואל םֶּתרשקו :דךִמיקְבו ָךְּבְכָשְבּו ךְךדב 5
 :ףירעשְו תִיִב תֹוומ"לַע םָּתְבַתְּו יי ןיכ תפָטְטְל ל
 ֵּבׁשִנ רֶׁשֲא ץֶרְה"לֶא ךיטלַא הָוהְי ָָּאיִביִּכ הו סי

 :ביִרָע דל תֶתְל ב בקעילו קָהְצִיל םֶהְרְבאְל ףיתבאל
 םטלְּכ םיִאלמ םיתבו :תינבראל רֶׁשֲא תבטו תְלדְג גו

 םיִמרְכ ְתְבַצֲח-אְל רש םיִבוצָח תרבו תאלמראל רֶׁשֲא
 ךפ ךל רמשה :ְתְעְבׁשְו תְלְכְאְו תְעְטְנאְל רֶׁשֲא םיִתיִזו ג

 ;ריָּבִמ םִיַרְצִמ ץראמ ךַאיִצֹוה רֶשֲא הָוהְידתֶא חַכֶשִּת
 ומשכו דכעה תאו ארית והלא הָוהידתַא :םיָרָבָע ו
 םימעה 'הלֶאמ םיִרֵהֲא םיהְלֶא יִרַא ןוכלת אל ַּעְבְשִת 4
 ףפרקּפ דיִהְלֶא הוה אמ לא .יִּכ :םֶכיִתוביִבְ רֶׁשֲא ומ

 ינפ לעמ ּףְדיִמְׁשַהו - והלא הוהיהףא הָרָחְיִּפ
 רשאכ םֶכיִהְלֶא הָוהְיתֶא סנת אל ם | :הָמְדאָה 6
 םֶכיהְלֶא הָוהְי תוצמדתא ןולמשת רומש :הָקִמַּב םֶתיִסִנ וז
 יִעְּב בוטהְו רֶׁשיַה ישע :ףוצ רֶׁשֲא יקחו ויתדעו +5

 קרבטַה ץֶרָאָהיתֶא ָתְׁשַרְו אבו ךל בטי ןטמל היה
 דרשא - ,or ae ו

 סימעט 'ב ד. 1 | יתגו ד לע ד. <
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 ופ דיפ ביִא-לָּכדתֶא ףדַהל :ּיתבֲאל היה עבׁשנירׁשַא
 כ רמאל רָחֶמ נב לאיי ם :הָוהְי רֶבִד רֶׁשֲאַּ
 וניהלֶא הָוהְי הוצ רֶׁשֲא םיִטְפְשמה םיכְחַהְו תלַעָה הָמ
 91 םביִרְצְמְּב הערפל נַײה םיִדְבַע ףנבל ּתְרַמְאְו םֶכתֶא
 9 זרתוא הָוהְי ןתיו :הקוח דָיִּב םירצממ .הָוהְי ונַאיצו
 ותיִבדלְכְב העֶרפּב םירצמב | םיִעְרו םיִלדג םיתפמ
 ₪ תרתְל ונתא איבה ןעמל םשמ איצוה ּונְתואְ :וניניעְל
 24 תושעל הוה ונּוצו :וניתבאל עפשנ רֶׁשֲאְץֶרָאָהדתֶא ֹונָל
 בוטל ּנֵהלֲא הָוהְיתֶא הָאדיל הָלאַה םיִקְחַהילָכתֶא
 הכ דיכונלדהְיהת הקדצו :הוַה םויהְּ ונתיִחל םיִמָיַהדלָּכ ול
 וניהלֶא הוה ינפל תאוה הֶוֲצְמַהלְכיתַא תושעל רמשנ
 יעיבש ס :ונוצ רשָאּכ

CaP VIO. | [ 

 א הָמָׁשיאָב הָתַארׁשֲא ץֵרָאָהזלָא ךיהלֲא הָוהְי דאיְבִי יִכ
 ירמאהו ישגרגהו :תחה ךינפמוםיבר-םיוג לַשְנְו הָתְׁשרְל

 םימוצעו םיבר םיונ הָעְבש יסבִיְויוחַהְו יזרפהו נענְכַהְו
 ? םבָרַחְה .םתיִכהְו נפל הלא הוי םֶנְתִ :ךממ
 3 אלו :םנֶחְת אָלְו תיִהְב םֵהָל תֶרְכת"אְל םֶתֹא םירַחּת
 :ףנבל הָת"אְל ֹותְבּו נבל ןתתדאל ךתּכ ב ןּתחְתַת
 4 זרֶרָחְו םיִרחַא םיִהְלִא דבָעו ירחאמ בתא ריס
 ה םָהְל ושַעָק הָפְיסַאהיִּכ :רהמ ּףְדימשהו םֶכָּב הָוהְיַא
 ןועדנת םֶהרישאו ורכשת םֶתְבְצַמו וצתת םֶהיִתְחְּבְזמ
 ;ךוהיל הָתַא שודק םע יִּכ שאב ופרשת | םהיִליִסֶפ
 הֶּלְנְכ םעֶל ל תויהל והלא הוה | רֶחְּב כ הלֶא
 -לכמ םֶכְּבְרַמ אל :המדאה ינפדלע רֶׁשֲא םיִמַעָה לכמ
 טעמה םָּתַאיּכ םֶכְּב רחב םֶכְּב הוהְי קַשָח ימה
 8 דתֶא ּורָמָשִמו םֶכְתֶא הָוהְי תכהַאמ יִּכ :םיִמעָה"לְבמ
 ְךיְב םֶכְתֶא הָוהְי איצה םֶכיִתְבֲאל שנ רָשָא הֶָעְבְׁשַ

 הכוח

 "תם

al 
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 :םיָרְצמהְדלִמ הֵעְרפ ךימ םיַדְבֲע תיפמ .ףרפיו הקזח ₪
 רמש ןמאגה לאָה םיִהְלֶאָה אּוָה והלא הוהיחכ טד 9

 :רֹוְח לאל ותוצמ ירמשלו ויבהאל דָסָחַהְו תיִרְּבַה
 -לֶא ּואְנָשְל רחֶאִי אל וריבאהל ונפל ויאנשל םלשמו
 -תֶאְו םִיַקְהַהתָאְו הָנְצמַהדתֶא ָּתְרַמשו זול וי
 :םתושעל םּויַה ךְוצִמ יִכְנָא רשָא םיִמָפְׁשִמַה

 46 מ פ פ פ
 םָּתְרַמְׁשּו הָלַאָה םיטְפשמה תַא ןועמשת בקע | יָה
 -תֶאְו תיִרְּבַה-תֶא דל יָהְלֶא הָוהְי משו םִתא םָתיִׂשֲעו

 ףּכְרהְו ךקרכו ךָבַהִא ְּדֵתֹבֲאל עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא דָסָחַה 8
 ךְרֶהַצְו ףשריתו דננד ּףתְמְדַאהיְרפּו ָךנְמְבייִרּפ .ךֶרב
 עּבָשנְירֶשֶא הָמָרֲאָה לע דנאצ תֶרְּתשַעְו יִּפְלֶאְדרנש

 הָהידאל םיִמעָהלְּכמ הית דורְּב דל תֶתְל דיתבאל 44
 יל ךממ הָוהְי ריפהו :ָּתְמַהְבבּו הָרָקעְו רקע ָךְב וט

 ד םִמישי אל תלי רשא םיִעְרָה םיבשמ דמו
 הָוהְי רשֶא םִיֹמַעָהלְכ"תֶא ָתֹלַכֲאְו דאנְש-לְכְּב םֶנָתנּו 6

 -תֶא הבעה אלְו םֶהְילָע דעע םוחְתדאְל ךל ןתנ ליהלֶא
 ּדבְבְלִב רמאת יכ ם :ךְל איה שקומחיּכ םחיִהְלֶא וז
 אל .:םשירוהל .לכוא הָכיִא ינממ הָלֶאָה םיוגה םיִּבַר 5

 ףיהלא הָוהְי הְׂשֲערְׁשֲא תֶא .רפזה רַכָז םָהְמ אָרית
 ףיניע יִאָררְׁשַא תלדנה תפמה :םירצמלכלו הָעְרֶפְל 9

 רֶׁשֲא היוטנה ַעַרְוהְ הָקְוֲחַה ְךִיַרְו םיִתפֹמַהְו תָהֹאָהְו
 םיּנָה"לְבְל הלא הָוהְי הֵׂשֲעיְוְכ יִהלֲא הוי דאצוה
 הוה חלשי הָעְרַצַה-תֶא םנו : םָהינְפִמ אָרְי הָּתַאירַׁשֲא כ

 אל :ְּדינְפִמ םיִרּתְסנְַו םיָרָאשנה דַא-דע םֶּכ הלא
 יכודּג לא ףבְרְקְּב ףִמלַא הוהידדיכ םהינפמ ץרעת

 טעֶמ ףינפמ לאה םינגהדתא הלא היהי שו :ארונו 3
EA TM en woeטעמ  

- 
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 :הָרְׁשַה תיח ףיֶלָע הָּבְרַּתְִפ רדמ םָתלַּכ לַכּות אָל טעֶמ
 3 דע הָלדְנ הָמּוהְמ םֶמָהְו ּףינְפְל ףיַהלֶא הָוהְי םֶנְְּ
 > תַחָּתִמ םָמָׁשדתֲא ָתְדַבֲאַהוְְְּב םֶריָכלמ ןתְנו :םָדְמׁשַה
 הכ ליס :םָתאְּדְדְמׁשִה דע ְּףנְפְּב שיא בתא םִָמְׁשַה
 זבָהיִלַע בָהְו ףַסַכ דמחהַהאְל שאב ןופרְׂשַת םָהיֵהְלֲא
 :אוה דיקלא הֶוהְי תבעות יכ וב שקות ןפ דל ּתְחְקְ
 8 |ץקש ּוהָמְּכ םֶרח תייָהְ הקיבדלא עפ איבָת-אלו
 פ אה םרחדיכ ונכעתת | םכֲתְוּנְצָקְשִת

 ד .Car. VID ח

 א תושעל ןורמשת םִיַה ומ יִכנֲא רֶׁשֲא הוצְמַהִלכ
 -רֶׁשֲא ץֶרָאָתֶא םָתְׁשִרִו םָתאָבּו םֶתיִבְו ןיִחת | עמל
 2 רשא ֶרַּה-לְכתֶא ּתְרַכְו :םֶכיִתְבַאל הָוהְי עּבְׁשנ
 עמל רָּבְדִמַכ הָנֶש םיִעְּברַא הז דיהלֲא הוה כלה
 ותוְצִמ רמשתה ְּדְבֶבְלּב רשֲא-תֶא תעדל דְהְפנְל תנע
 3 דאל רֶׁשֲא ןְמַה"תֶא לכַאו לבערמ ךנעװ :אָלְַא
 םָחָלַה-לַע אָל יֿכ לעידוה ןטמל ְּדיִתבֲא ןועְדְי אלו ָתְעַד
 :םָדֲאָה הָיַחְי הוהידיפ אצומדלכדלע יכ םדָאָה הָיחְי ודב
 :4 םיִעְּבְרַא הז הקצב אל דל דילעִמ הָתְלב אל ףתְלמש
 ה ונְבתֶא שיא - רֶׁשֲאַכ יִכ ףבבלדסע עדו הנ
 6 והלא הָוהְי תוצמ"תֶא םרמשו +:ךְרְפיִמ והלא הוה
 איִבְמ ףיהלא הוה יִּב :ותא הֶאריִלּו ייִכְרְדְּב תָכָלְל
 4 * זביאצי תמהתו תנע םימ .ילחנ ץֶרֶא הָבֹוט ץֶראדלֶא

 ןומרו הָנאָתּו ןפנו הרפשו המח ץֶרֶא :רֶהְבּו הָעְקִּבִּ
 -לַכאָּת תנַּכְסִמְב אָל רֶׁשֲא ץֶרֶא :שָבְדו ןמָש תזְדְרַא
 שרב ָהינְבַא רשא ץֶרֶא הב לכ רכְחַח אל םֶהָל הב
 -תֶא ּתָכְרְבּו ָתְעְבְשוו | תלכָאו :תשחנ בֶצְחַּת היִרְרַהמּ

 א רָמְשה דלג רעא הבטה ץֶרָאְה-לַפ הלא ה
RAR AiR roךל  

 -ַב
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 ויָתֹוצִמ רַמְׁש יִתְלבְל ְּךָהלֲא הָוהְיְדתֶא חַכְׁשתְְּפ ףל
 תְעְבְשְו לכאהְּפ :םויה ךוצמ יכנַא רשא ויתלחְו ויטּפשַמו 9
 ףסֶכְו ןיבר נאו ךרקבו :ָּתְבְׁשְִו הגבת םיכט םיִתְבּו 3
 תְחַכָשְו בבל םרו :הּבְרי ךלרשא לכו |ְךְל"הְּבְרִי בַהְו 4

 :םיִדְבִע תיּכמ םִירְצִמ ץֶרֶאִמ ְךַאיִצומַה הלא הָוהידתֶא
 ברקעו ףרש ו שָחְנ אָרְונהְו לַדָוה | רָבְדָמַּב בלומה וט

 :שימלהה רוָצִמ םימ ףל אימה םימְךיא רֶׁשֲא ןואְמַצו
 הנ ןעמל ד דיתבא ןועדידאל רשא רָבָדמַב מ לאמה 18
 יחפ ּףָבְבְלב תְרַמִאְו :ףתירחאְּב ךְבְיהל ףתסנ ןעַמְלּו גז
 הָוהְידתֶא ּתְרַכְו :הֶוַה ליחתדדתֶא יל הֶשַע ידי םַצָעְו 8

 םיִכָה ןעמל ליח תושעל חכ ךל ןתנה איה יִכ דיהלֶא
 פ | :הֶה םִַכ ךיתבאל עָּבְשנרֶשִא ותיִרּבתֶא

 = .ימָתֶא תְכלָהְו ללא הָוהידתֶא שת חָכָשדסא הָיהְו 29
 בָּכְב יתדעה םֶהָל תוחְתְשהְו םָתדבעַו םירחא םיָהלֲא

 ריבאמ הוי רשא .םייגּכ  :ןורבאָּת דֶבָא יִּכ םֹויַה כ
 רוה לוקְּב ןעְמְׁשִת אל בקע ןוְרְבאְת ןֶּכ םָּביִנְפִמ
 פ ;םֶכיִהְלֶא

Car, NX. b 

 תָׁשרְל אבל ןּדְרַה-תֶא םויה רבע הָּתַא לֵאָרְׂשִי עמְש א
 :טִמָשִּב תָרְצְבּו תְלדנ םיִרָע ָךמִמ םיִמְצע םיִלֹדְג םיג

 הרָּתַאְו תְעְרָי הָּתַא רֶׁשֲא םיָכָנִע נְּכ םֶרו לדני 2
 קדוהי כ םויה תעדו :קנע ינּב ינפל בצת ימ ָתְעַמָׁש %

 םֵדימְׁשִי :אּוָה הלכא שא נפל רבה אה הלא
 רשאכ רַהַמ םָּתְדַכֲאַהְו םָּתְשרהְ נפל םַעיִנְכִ אּוקְו ,
 ףיָהלֶא הוה ףדהב ךְבְבלּב רמאת"לא :דל הוהו רָבד א

 תֶׁשָרְל הוהְי יִנָאיִבַה יתְקְדְצְּב רמאל לינפְלמ | םֶתא
 זכשירומ הוה הָלאָה םיוגה תַעְׁשְרְבּו תאזה ץֶרָאָה תֶא

 -תֶא תַשרְל אב הָּתַא בלי רֶׁשיְבּו ףְתָכְדְצְב אָל :ףיְנְּפִמ ה
 םצרא
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 םשירומ לא הָוהְי הָלֲאָד םיוגה | תָעְׁשְרְּב יב םצרא
 תבל הֶוְְיעַבְׁשנְרׁשֲא רֶבִּדַהתֶא םיקָה ןעמְלו נפ
 8 הָוהְיְּךְתַהְדְצְב אל יִכ תעדיו :בקעלו קֶהציִל םֶהְרְבאְל
 יִכ ּהָתְשרְל תאֹוַה הָבּוטַה ץֶרֶאָהְרתֶא דל ןתנ .ּדיָהְלֶא
 ז ּתְפַצְקהְדרֶשֶא תא חַכְׁשּת-לַא רכז :הָּתָא ףרע-השק"מע
 ץראמ | תאצְי"רֶשַא םּיהְדִמְל רָבְדַמַּב ךִיָרלֶא הָוהְידתֶא
 -םכע םֶתייֵה םיִרְמִמ הוה םוקמהדדע םֶכֲאְב-דע םִיָרָצִמ
 8 םבָכָּב הָוהְי ףנאתיו הָוהְייתֶא םתפצקה בֶרחְבּו :הֶוהְי
 9 םנְבֲאָה תחול תקל הָרהַה יתלעב :םֶכְתֶא דימשהל
 םיִעָּבְרַא רֶהָּב בֵׁשֲאְו םָכָמִע הָוהי תָרָּכ-רָׁשֲא תיִרְּבַה ותָחול
 :יִתיִתָׁש אל םימו יִתְלַבָא אל םְַל הלל םיִעָבְרַאְו םוי
 י עַבְצֶאְּב םיִבְתְּכ םינָבֲאָה תחול יִנָשתֶא ילֶא הוה ןַת
 בקמ הוהי לבד רש םיִרָבְּדהלְכְּכ םַהילַעַו םיִהְלֶא
 וג םוי םיִעָּבְרַא ץקִמ יהיו :לָהְקַה םִיְּב ׁשֵאָה ךותמ רָקְּב
 םִנָבֲאָה תחל ינשדתַא יֵלֲא היה ןתְ הלל םיִעָּבְרִאְ
 ו: ץרָומ רהמ דָר םּוק יִלֶא הָוהְי רָמאו :תיִרְּבַה תוחל
 ףךְרהןמ רהמ ּורָכ םיִרצִמִמ תאצוה רשא מע תחש "כ
 ג רמאל יִלֶא וי רָמאיו :הָכַפַמ םָהָל ושָע םתיוצ רֶׁשֲא
 4 ףֶרָה :אוה ףְרְע-הְׁשְקדםע הנהְו הֶוַה םֶעָהתֶא יִתיִאָר
 םִיָמְׁשַה תַחַחֹמ םֶמשדתֶא הָחְמָאְו םֶדיִמשַאְ יִנמִמ

 וט -ןמ דראָו ןָפַאָו :ּנָממ בר םּוצע-יונל תא הָׁשֲעֲאו
 :יִדָי יתש לע תיִרְּבַה תחול יֵנְׁשּו ׁשֲאְּב רעב רַהָהְו רֶהְה
 16 לע םכל םֶתיִשַע םכיַהְלֲא הוהיל םתאטה הנהו אא
 :םֶכְתֶא הָוהְי הָצ-רְׁשֲא ךרדהְךמ רהמ םִּתְרַכ הָכָּפִמ
 גז םרְּבׁשֲאְו ידי יתש לעמ םכְלְׁשֲאְו תחלַה ינְׁשּב ׁשפתֶאְו
 18 בוי םיִעְּכְרַא הָנשאָרְּכ הוה נפל טפנְתֶא :םכיניעל
 לע יִתיתְׁש אל םימו יּתְלַכְא אל םֶחְל הלל םיִעְבְראְ
 2 הסקה דקל דא

 20 אחרטב מק +. 8.
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 הֶדוהְי יִעְּב עֶרָה תושעל םְהאָטַח רֶׁשֲא םְבְתאַמַח-לֶּכ
 הָוהְי ףצק רֶׁשֲא הָמֲחַהְו ףַאָה ינפמ יִּתְרֹי יכ ;וסיעכַהְל ו

 םכעפּכ םג יִלֶא הוהְי עמשיו םכתא דימשהל םֶכיֵלֲ
 לָלַפַתֶאְ ודימשהל דאמ הוה ףנאתה ןֹרַהֲאְבּו :אוהה כ
 םתישעדרָשא םכתאטח-תֶאְו :אוהה תַעָּב ןדוקא דעָּבדבנ פו

 ןוחט ותא תפָאְו שָאְּב | ותא ףרשֶאְ ו *תְחְקְל לגעהדתַא
 לֲחַההלֶא ורפַעְדתֶא ךלשאו רַפְעְל כדירשא דע בטיח

 הרואה תֶרְבקְבּו הָפַמְבו הָרְעְבַתְבּו :רֶהָהְדִמ הֶריה 2?
 שֶדָקִמ םֶכְתֶא הורי חלשבו :הֶוהְידִתֶא םַתיִיַה םיפצקמ 9%

 :בכל יּתַתְנ רשא ץֶרָאְהתֶא ּושְרּו ולע רמאל גרב
 אָלְו ול םֶתְנַמֲאָה אלו םכיַהְלֲא הוה יפדדתֶא ורמת

 יתעד םימ הוהידמע םֶתיַה םיִרָמַמ  :ולְֹּב .םֶתְעַמָש 4
 דתֶאְו םיַה םיִעְּבְרַא תא הֶוהְי ינפל לָפְנְתֶאְו :םֶכַתֶא הכ

 רימשהל | הֶוהְי רמָאהיכ יִתְלַפנְתִה רשֶא הָלְיִלַה םיִעְבְרַא
 תָחְשִפִדלַא הוה נדַא רמאָו הוהְיילֶא לַלַּפְתֶאְו :םָכָתֶא א

 םירצממ תאצוה"רַשַא ּףְקַדְנְּב תידּפ רשא ְתָלֲחנְו מע
 -לַא בכל קחציל םְרְבאְל ףידבעל רכז :הָקְוַח דָיְּב לז
 ורמאידפ :ותאטחדלָאְו ועשרדלָאְו הזה םעַה יִשָק"לּאְּפ פת 8

 םִאיִבַהְל הוי תלכי ילּכִמ םָשֹמ ונְתאצוה רֶׁשֲא ץרָאָה
 םָאיצוה םֶתוא ֹותָאְנשִמּו םהל רכְדרשַא ץֶרֶאָהדלֶא

 הב קאצוה רשא ּדַהְלַהנו ךמע םהָו :רָּבְדִמַּב םֶתְמָהִל 9
 עבר פ :היוטנה ערוב לנה

 Cazes ר

 םיִנָבֲא תָחּולדינש ףלדלספ יֵלֵא הָוהָי רַמָא אוהה תַעָּב א
 ּתְכֲאְו :ץע ןורא ףל תישעְו הָרָהָה ילא הלנת םיִנשאָרֶּכ 3

 םינשארה תֹהְלַה-לע יָה רשא םיִרְבְּרַה"תֶא תהלַה-לע
 :םיטש יִצע ןורא שעאָו :ןוָרֶאְכ םֶתְמשו ָּתְרַּכְש רֶׁשֲא 5

 לספאו ה -
 חנתהאנחתפ .2י הנטקמ ז. 4. ט
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 יִנְׁשּו הָרָּהָה לֵעֲאְו םיִנשאָרְּכ םנָבֲא תֶחְלְדִיִנֶש לָסְמֶאְו
 4 זרא ןושארה םָּתְכִמַכ תחלה"לע בתו ::יִרָיב תֶחַלַה
 שאָה ךותמ רהב .םֶביִלַא הוה בד רשא םיִרְבְַּה תר
 ה םֶשֶאְו רֶהָהדְִמ דרַאו ןְפַאו זילֲא הוי םנָתו לקפה םויּב
 נצ רשאכ םָש וי יִתיִשָע רשא ןוֵרָאב תחלַהתַא
  םש הרסומ ןקעיהינב תָרֲאְּבִמ עְסִנ לֵאָרְשִי נבו הוה
 ז קכשמ :ויְתְחִת ְּב רֶזעְלֶא ןַכו םָׁ רכקיו ןרָהַא תַמ
 8 תַעְב ג םימיילהנ ץרא הָתָבַטִי הָדגדְנָהְדִמו הָדנְדנַה טְס
 ןוראְהתֶא תאׂשל יולה טְבְׁשתֶא הָוהְי ליִּדְבַה אוטה
 רע מָשָּב ּדַרָבלו יתְרֶשְל הוה ינפל דמעל הוהתיִרְּ
  ויֵחָא-סִע הָלֲחנְו קֶלֲח יולְל היהדאל ןפילע :הָוַה םזיה
 י יבא :ול דו הלא הָוהְי רכִד רֶׁשֲאכ ותָלַחִנ אה הוה
 םםיעְּבְרַאְו םוי םיִעָּבְרַא םיִנשאָרֶה םיִמָיַּכ רֶהְב יִתְדִמָע
 הוה הָבָאדאְל אוהה םעפב םג יִלֶא הודי עמשיו הליל
 גג נפל עסמל דל םוק ילא הָוהְי מאג וְּחְתיַחְׁשַה
 םתבכאל יִּתְעַבְׁשְנױרְׁשַא ץֶרָאָהתֶא ּוׁשְריְו ואביו םַעָה
 ישימח פ :םֶהְל תל
 ו דשא יִכ ךמעמ לאש ּףיִהלֶא הָוהְי הָמ לֵאָרְִי התו
 הָבַהאְל וְכְרְּד-לְכְב תַכָלְל הלא הָהְיהתֶא הֶאְרִיְל
 :ּדְׁשְפנלֶכְבו ְָבֶבלהלֶכְב ד והלא הָוהְירתֶא דבעלו ותא
 ג םויה ומ יכנֲא רֶׁשֲא ויַתְקַחתֶאְו הוה תוצְמתֶארמשל
 ג4 םםימשה ימשּו םימשה ּףהלַא הוהיל ןה דל בוטל
 וט הָבֲהָאְל הָוהְי קשַח ףיִתְבָאְּפ קב las ar ץֶרָאָה
 םםויַּכ ימה םֶכָּב םָהיִרָחֶא םָעְרַזַב רַחְבַו םָתֹוא
 6 ּושָקַמ אָל םֵכְפְרעו םָכְבבְל תֵלְרְע תַא םתלמּו :הָזַה
 וז םִנֹרֲאָה ינדאו םיִהלֲאָה יֵהלֲא אוה םָכיִהְלֶא היה כ :דוע
 חס אלו םיִנָפ אשאל רֵׁשֲא ארּנַהְורבגַה לדנה לֵאָר
 18 יל תֶתְל רג בָהאָו הנמלַא םֹותְי טפשמ השע ;דחש

 םחל =
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 ץֶרָאְּב םֶתיִיַה םיִרֹיִכ ךגַהיתֶא םָּתְבַהֲאְו :הָלְמׂשְו םָחָל 9
 דה ובו רָבְעַת ֵֹתא אָרית והלא הָוהידתֶא :םירצמ כ
 השר ד הלא אה ךלהְ אוה :עַבׁשּת ומשבו ג

 :ףינע ואְר רשא הֶלֵאָה תאָרנַהדתֶאְו תלדְנהדתֶא תא
 הָוהְי ךמש הָתְִו המיִרצמ ףיתבא ּודְרְי ׁשֵפָנ םיִעְבָשְּב =

 :בְרְל םִימָׁשַה יִבָכיִכְּכ ךיֶהלֲא
 64.31 אל אי

 ריִתְלִחְו ותרמשמ תְרמשו ףיהלָא הוי תא תְבַהָאְו א
 אל | יִכ םויה םָתְעַדְו :םיִמָיַהְדלָּכ ויתוצמו זַמָפְׁשִמּו ?

 הָוהְי רסּומדתֶא וארדאל רשאו ועדידאל רֶׁשֲא םֶכיִנָּבדִתֶא
 -תֶאְו :היוטנה ער הְָחה \דָידתֶא ולְדְנתֶא םֶכיֵהְלֲא 5

 רתפל םירצמ ְּךֹוָתְּב הָשָע רֶׁשֲא וישעָמדתַאְו ויִתתֶא
 םִירָצִמ ליחְל הֶשָע רשאו וצראדלכלו םירצמדדלמ 4

 קבהינפדלע ףוסדסי ימדתא ףיצה רֶׁשֲא וכְכְדְלּו ויפוסל
 רשאו :הוַה םּה דע הָוהְי םֶרְבַאַנ םכיִרָחַא םפדְרְּב ה
 רשָאְו :הוה םוקְמה"דע םֶכְאְפִי"דַע רּכְדמב םֶכְל הֶשע 5

 הָתַצַּפ רֶשֶא ןבוארדּב בָאיִלא יִנְּב םֶריְבָאלְ הדל הֶׂשֲע
 =ֵהֵלֵהָא-דתֶאְו םֶיִתְבְתֶאְו םִעְלְבִּתו היֿפדתַא ראה

 יפ +:לאְרְשלְּכ םֶרָקְּב םַהיִלְְרְּכ רשא קהל תאו ז
 :קרשע רשא לדנה הוה הׂשעמלכ תא תארה םֶכינ :
 ןעמל םויה דצמ יכנֲא רשא הֶיִצְמַהילָּכדתֶא םָתְרַמְׁש

esזיִרְבְע םֶּתַא רֶׁשֲא ץֶרֶמְקְתֶא םֵתְׁשְר םָתאָבּו  
 ףשא המדאהדלע םימנ וכיראת ןעמלו :הָתְׁשְרל הַמָׁש 9
 תכז ץֶרא םעְרוְלּו םַהְל תתל םכיִתֹכֲאל הוה עבש) |
 הֶמָׁשאְב הָּתַא רֶׁשֲא ץֶרֶאְק יכ ס ּושָבְדו בֶלַח 2

 םֵׁשִמ םָתאְָ רׁשֲא אול םיבצמ ץֶרֶאְכ אֶל המשל
 ל A ץֶרָאָהְו :קריה ןגּפ ףלנרב תיקשהו ךעֶרזתֶא עֶרְְתרׁשֲא וו

 רשא |
 קיימ מק +. 90. ,
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 תַעְקְבּו םיִרָה ץֶרֶא ּהַּתְׁשרְל הָמָש םיִרְבְע םֶּתַא רֶׁשֲא
 ו ףיָהְלֶא הָוהְיירָשַא ץֶרֶא :םִיָכיהָתְׁשַה םִיִמָשה רטמל
 הָנׁשַה תישרמ ּהָּב דיהלא הָוהְי ליע דימּת התא שרד
 4 דלֶא ועְמְׁשתעַמְש-סַא הו  ס הגש תְרחֶא דע
 הָוהְיתֶא הָבָהֲאְל םוה םֶכְתֶא הָוצמ יקנָא רֵׁשֲא יתוצמ
 4 יִּתֲהָנְו :םֶכְשפָנילֶכְבּו םֶכְבַבְלדלְַכַב ודְבָעְלּו םֶכיִהְלֶא
 ףשְריתו נגד תפסֶאו שיקלמו הָרֹו ותעְב םכצרַאזרַטְמ
 וט :ִתְטבְשְו תְלַכְאְו ףִתִמַהְבְל ךדָשְּכ בשע יתַתְו ָּרָהְצ
 15 םיקלֶא ז םָתָדַבִעַו םָתרְסְו םכבַבְל הָּתְפיִדַּפ םכְל ורמשה
 וז רַצָעְו םֶכָּב הָוהייףִא הָרָהְו : :םהל םתיוהתשהו םיִרָחֶא
 הָלּובידתֶא ןָּתַת אל הַמָדֲאָהְו הממ .היהידאלו ז םיִמְשַהדתֶא

 ןתנ הָוהְי רׁשֲא הָבֹטַה ץֶרָאָה לעמ הָרהֶמ םֶתְדכֲא
 18 םכשפנדלעו םכְבבְל"לַע הָלֶא יִרָבּדְתֶא םָּתְמִׂשְו :םֶכָל
 :םָכייִע ןיכ תפוז מל ּיַהְו םָכְדַילַע תואָל םֶתא םָּתְרׁשְכ
 ו9 ָּתיִבְּב ָּךִתְבַׁשִּב םָּכ רַמדְל םֶכיִנְּבדתֶא םֶתא םֶתְדִמְלְ
 כ תוקומדלע םָּתְבתְבּו :ךמוקְבו דבְכֶשְבּו ךרדכְךתְבְלְבּ
 ג לע םשנב ומ כמ ב ןטמל .:ףיְרָעָשְבּו ףתיּכ
 ימיכ םהל תתְל םכיִתְבִאל הָוהְי עֶבׁשְנ רֶׁשֲא הַמְדַאָה
 : -הֶא ןורמשת רמשדסַא יִּכ סם :ץרַאְָיל םִימְׁשַה
 התשעל םֶכְתֶא הָּוצְמ יכנָא רׁשֲא תאזה הוצמהזלכ
 -הָכְבְדלו ויְכְרְילְכְב תָכְלְל םכיִהְלֶא הָוהיתֶא הָּבַהָאְל
 23 בה שריו םכינפלמ הָלֲאָה םיונהדלְכדתֶא הָוהְי שיִרוהְו :וְב
 24 דףּכ רדת רׁשֲא םיקָמהילָּכ :םכמ םימצעו םילדג םיונ
 -רַהְנ רהָּנַהְדִמ נבלה רָבְדמַה"ןמ יָה םכל וב סֶכְלְנִ
 :הכ שיא בציתי-אל םֶכְלְבְג הָיְהָי ןורֲהַאָה םִיַה דַעְו תֶרּפ
 ינפ-לע םביֵהְלֲא הוהי | ןתי םכאְרומו םכדחפ םכינְפַּב

 :םכְל רד רֶׁשֲאכ הָכ"וכְרְִּת רֶׁשֲא ץְראָה"לכ
 האר

 ףילא רסח ד. 4.
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 גמר יא |

 הָכְרְבַה-תֶא :הָכְלְקּו הָכָרְּב םיַה םכינפל ןתנ כא האר
 הָוצמ ִכָֹא רֶׁשֲא םֶכיֵהְלֲא הָוהְי תוצמדלֶא ועָמָשִת שא

 תֹוצמ-לֶא ּועמשת אלחסא הֶלְלָכַהְו :םֶּי8ַה םֶכְתֶא 8

 המ יכְָא רֶׁשֲא ךרדה-ןמ םתְרֶסְו םכיִהְלַא הוה
 דאל רֶׁשֲא םיִרחַא םיִהלֲא יִרָחִא תָכְלְק םיַה םַכְתֶא
 ץֶרָאָה-לֵא ְּיִהלֲא הָֹהְי ֲאיִבי כ היָהְו ם | וםָתְעַרי
 ;רֶכְרְּבַה-התֶא הָּתַתְנְו הָתְׁשְרְל הָמָׁש--אְב הָּתַאהרָׁשֲא
 קרָמהדאלָה :לָביִע רה-לע הָלְלְקַהדתֶאְו םיזרְג רהלַע ל

 יִנָעְנְכה ץֶרָאּב שמשה אובמ ךרה ירחא ןּדְריה רָבַעְּב
 םֶתֵא יכ :הֶרמ ינולא לָצִא לְנלגַה למ הָבְרעָּב בשה ו

 הדָוהְיירֶשַא ץֶרָאְקדתֶא תֶׁשָרְל אבל ןּורָיהתֶא םיִרְבְ
 םָּתְרמִׁשו :הָביְתְבשְיְו התא םתשרדיו םכָל ןתנ םָכיֵהְלָא
 ןתנ יכנָא רשֶא םיִמְפְׁשמַה-תֶאְו םיקחה"לָּכ תֶא תושָעל
 :םויה םכינפל

 CAPA בי

 ץֶרָאְּב תושעל ןורמשת רשֶא םיטְפְׁשמַהְו םיכִחַה הָלֵא א
 :בימָוה"לּפ הקשרל דל ָּתֹבֲא יקלַא הָוהְי ןתָנ רֶׁשֲא

 -רֶּכיתֶא ןודְבַאְת דבַא :הָמְדֲאָה-לע םִיַה םתַארָׁשֲא 3
 םָתֹא םישְרָי םתא רֶׁשֲא םיוגה םָׁשודְבָע רשא תומקמַה
 -לָּכ תַחָתְו תֹוְבְגַה-לעְו םיִמְרָה םיַבָהָה-לַע םֶהיֵהְלֲא-תֶא

 םִתְבְצַמ"תֶא םִתרַבְׁשְו םתחבְומ"תֶא םָּתְצַּתִנְו :ןנעְר ץֶע 3
 םָתְדִּבאְוועדגְּת םֶהיֵהְלֲא יליספּו שאב ןופְרְשַּתםֶהיֵרׁשֲא

 ידוהיל ןפ ןׂשעתאל אהה םיקמהדךמ משא 4
 םֶכיִהְלֶא הָוהְי רַחְבי-רְׁשֲא םוקָמַהְדְלֶאדַא יִּכ :םֶכיַהְלֶא ה

 ׁשְרָדַת כשל םָׁש ומשדתֶא םושל םֶכיֵמְבַׁש-לָכַמ
 ;רַאְו םֶּכיִחְבְְו םכיתלע הָמָש םָתאֵבֲהְו :הָמָׁש ְתאָבּו 6

 סכיתרשעמ
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 זבָכיִתְבְדִו םֶכיֵרְדו םֶכְדָי תמורת תַאְו םכיַתרְׂשִעַמ
 ז הוה ינפל םֵׁש--םָתְלַכֲו :םֶכְנאַצְו םֶכְרְקְּב תרכְבּ
 רשא םֶיְִבּוְקִא ָכְדָי דלְׁשִמ לכב חמש םֶכיַהְלא
 8 םישע ּונֲחנֲא רֶׁשֲא לכ ושעת אל :דִיִקְלֶא החי דרב
 9 =דע םתאָבדאְל וכ :וניִעְב רשוההלָּכ שיא םיַה הפ
 ןתנ יַהלֶא הָוהידרשא הָלֲחנַה"לֲאְו הָחּנַמַה-לֶא הת
 י ןְךוהי-רְׁשֲא ץֶרָאְּב ּתְבִשְו ןדריהדתֶא .םָתְרבַעְ :דל
 ביִבְסִמ םֶכיִבְיְאילּכִמ טָכְל חיִנהְוֶכְתֶא ליִחנִמ םכיֵהְלֲא
 8 םֶכיֵהְלֲא הוה לֵהְבי-רְׁשִא םוקמה הָיָה :חטָב-םָתְבִׁש
 יכנא רֶׁשֲא--לְּכ תא ואיבְת הָמַש םש מש ןכשְל יב
 תרַמְרְתּו םקיתרָשְעִמ םֶכיֵחְבִח כֵל םֵכְֶא הוצמ
 וג םֶתְחַמְׂשּו :הָוהיל ורדת רֶׁשֲא םֶכיֵרְדנ רַחְבִמ לכו םֶכדָי
 זבָכיִרְבִעְו םֶכיֵתְנְבּו םֶכיִנְבּו םֶּתִא םֶכיִהְלֶא הָוהְי לנפל
 הלחנ קלח ול ןיא כ םכיֵרעׁשְב רשֶא יולהו םֶכיִתְהִמִאְ
 3 רֶׁשֲא קמ" ףיתלע הלעתדפ דל רֶמָׁשַה :םֶכְּתַא
 4 ליטבש דֵהֵאְּב הָוהי רַחְבי-רְׁשֲא םוקָמַּבדסִא יִּכ :הֶאְרת
 :דוצְמ יכֹנָא רֶׁשֲא לָכ הֵׂשֲעַת םֶׁשְו .ףלְל הָלֵעַת םש
 ומ הוה תַּכְרַבְּכ רֶׂשְב ּתְלַכְאְו חכה ךשפנ תנאדלְכְּב לר
 ּנְלְכאי רוהטהו אַמְטַה ףירעש"לְכּב ךלתנ רשא יהא
 6 ּנָכְפְשִּת ץֶרָאד-לע ולכאת אל םֶדַה קר :ליאָב יֵבֲצַּ
 וז ָבָׁשְריִתְו נד רשעמ ףירְעׁשְב לכָאְל לפותחאל :םִיָמ
 רּדַּת רֶׁשֲא ו ףנאצו ְךְרָקְּב תרכְבּו הצו
 ג ַנְלְכאֹה ךילָא הוה נפלא יִּכ די תמורתו ףיתבדנו
 ְֵהְבּו נבו הָתַא וב ְלֶא הָוהְי רחב רֶׁשֲא םֹוקָמּב
 הָוהְי ינפל תתמשו דרש רַשֶא יולהו ְִּתַמִאְו בע
 ופ "תא בֹועתְפ צל רמשה די חלשמ לכ ְףִהלֶא
 כ הוה םיחריחיִכ  ס = :ּדְתְמדאהלע ְךימיהלְּכ ולה
 רֶׂשְב הָלְכִא תְרמָאְו ללדרְּכד רֲָׁאַכ ֶלְבגתֶא הלא

 יכ
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 | ילכאת ּךֶׁשְפַנ תואזלְבְּב רָשְּכ לָכָאְל ףשפנ ואת
 הלא הָוהְי רחְמְי רֶׁשֲא םוקֶמַה ממ קחְריִּכ :דֶשָּב ג

 | ןתנ רֶׁשֲא ףנאצמו ךרקְּבִמ ָּתְחַבְה םֶש מש םושל
 תא לֶכְּב ּףיִרעְׁשְּב תְלַכָאְו דתיוצ רשאכ לו הָוהְ

 ָלְכאַת כ ליאָהתֶאְויִבֲַה-תֶא לֵבֲאְ רֶׁשֲַכ דא :ךשְפִנ מ
 לָכֲ ותל קח קר גּוְלְכאָי ודחָי רוהטהו אמָטַה 3

 ;רֶשָּבַהםִע שפנה לכאת"אלו שפנה אה םֶּדַה יכ םדה
 ןעמל ונלכאת אל :םֶיָמַּכ נְכְפְשת ץֶרָאָה-לַ ונְלְכאִת אל 4

 :זרוהְי יניעְב רשיה השעתדיכ דירחא נבו ףל בטי
 -לֶא תאְבּו אשת ירדו ל .ּויהְידרֶשֶא ףישדק קָר 6
 םָלהְו רָשְּבַה ףיפלע תישעו :הָוהְי רחְביזרשא םֹוקָמַה לז

 הּבזמ--לע .ךפשי יִלְבַחְדסרְו ד הלא הוה הַּכְומהלע
 -יכָּכ תֶא ָתְעמְׁשְו מש :לכאת רֵׂשְבַהו בלא הוה 5

 נבל ל בטי עמל ךוצמ יֵכנֲא רֶׁשֲא הָלֵאָה םיִרְבְּדַה
 הדוהו ןניִעְּב רֶשָיִהְו םיִטָה הֶׁשְעַ יִכ םלועדדע ' ףירחא |
 רֶׁשֲא םיוגהחתֶא דיָהְלֶא הָוהְי תירְכיִּכ ם :ְיִהְלֲא 3

 ָתְבשיְו םֶהֹא ָּתְׁשְריְוךינָפִמ םתוא תֶׁשְרְל המשאב הָתַא
 םֶדְמְׁשַה יֵרָחַא םֵהיִרֲחַא שקנתדפ ַבְל רַמָשה :םֶצְרַאְּב ל

 םיוגה ּודבַעְי המיִא רמאל םהיהְלאל שרדתְךפו דנפמ
 ;רָשַעַתאל :ינָא-סג ןּכדהַשָעָאְ םיֵהְלֲא-תֶא הָלֵאָה
 ושע אנש רשא הוה תַבָעיִּתלָכ כ דיָהלֶא הוחל ןכ
 שַאָב ּפרְשִי םהיְַנְבְתֶאְו יבא םג כ םֶהיַהְלאל

| 

 :םהיָהְלאל
Oar. ATE + וי 

 ורמשת ותא םֶכְתֶא הָוצְמ יֵכֹנֲא רֶׁשֲא רֿבְּדַהלְּכ תא א
 פ :ונממ עֶרְנִת אֶל ויל ףסתדאל תושעל

 תא ףילא ןתְ םיִלָח םלח וא איב) ךְּבְרקְּב וי
Gadi wll 4 aclוא רו מ בפ  

 דיזי ופח צ. 1.
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 3 מאל דילא רּבּד-רְׁשֲא תַפֹוּמַהְו תֹואָה אָבּו :תפֹומ וא
 :םֵדְבְעו םתְעדידאְל רשֶא םיִרֵהֲא םיִהְלֶא ירא הפלג
 + םוָלֲחַה םלוח-לָא וא אּוהה איבְנַה ירְבְּד-לֲא עַמָׁשִת אל
 םכְׁשיַה תַעַדְל םֶכְתֶא םְכיַהְלֲא הוה הס כ אָהַה
 :םֶכְׁשְפנלְכְבּו םֶכְבַבְל"לְכְּב םֶכיַהְלַא הָוהידתֶא םיִבָחֶא
 ה וִתוצְמתֶאְו יארית תאו וכלת םֶכיִהְלֶא הוה ירא
 + איְִנהְו :ןוקְּבְדִת ובו ודב ותאְו ועמשת ולקְבּ ורמשת
 -ללע הָרְסרְּבִד יִּכ תמי אוהה םילֲחַה םלח וא אוהַה
 לדפהְו םירצמ ץֶרֶאמ | םֶכְתֶא איצומה םֶכיִקְלֶא הוה
 ףָהלֶא הָוהְי ךוצ רשא ךרדקְךמ ד ַךֵהיִּדַהְל םיִדְבָע תיֵּבַמ
 ףיִתֶא ְְּתיִסָייִכ ס  ְִּּבְרַקְמ עֶרָהָתְרעְבּּהָּב תְכלל
 רשא ךער וא ךקיח תָׁשֲא א ףתְבדוא דנא ךמאְרְב
 םכיִרְחֶא םיהלא הָדְבַעְו הָכְלִנ רמאל רֶתַפּב ד שנ
 רשא םימעה יִהְלֶאְמ :יִתבֲאַו התא ָתְעַדו אל רֶׁשֲא
 הדצלמ ממ םיקחְרָה וא לא םיברקה םָביִתְביִבְס
 יא עַמְׁשִת אָלְו ול הבאתדאל :ץֶרָאְה הצקדרעו ץֶרָאָה
 יִכ :ּויְלָע הּפכְתיאָלְו למחְתחאלו ויִלָע לנוע םֹוחָתאְלו
 -לָּ דיו ותימהל הנושאָרֶב ּבהְיהְת דדי וגנרהת גרַה
 לחידהְל שב יִּכ תַמְו םיִנְבָאְב ותלקסו :הָנרַהֶאְּב םַעָה
 :םיִדְבַע תיִּכִמ םירצמ ץראמ ךאיצומה דיהלֶא הוה עמ
 ו רָבְדּכ תושעל ּופסוידאלו .ןאריו ועמשי לֵאָרְׂשילְכְ
 ו רֶׁשֲא ךיִרָע תַחַאְב עמְׁשתיִכ ס | :ְּּבְרְקְּב הזה עֶרָה
 4 םיִׁשְנֲא ואו :רמאל םֵׁש תֶבשְל ףל ןתנ די לא הוה
 הָכְלנ רמאל םֶריע יֵבְׁשיתֶא וחידו דרק לעילְבדִנְּ
 וט תָשַרְדְו :םָתעדַײאְל רשא םיִרְקֶא םיקלָא הָדְבעג
 הֶתְשַעְנ רֶבְִדַ ןָכְנ תָמֵא הָגהְו במיה תְלאשו רח
 6 ריִעָה יִבְשְותֶא הָּכִת הכה וָּבְרקְּב תאָוה הבעות
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 | =ֵתֶאְו ּהָּב-רְׁשֲאלָּכזתֶאְו התא םֶרָחַה בֶרֲחַפְל אוָהַה
 תא ץפקת ּהֹטְלְש-לְּכיתֶאְו :בֶרָחדיִפְל התְמַהְּב
 | קיִלָפ ּהָלְלָשלָפדתֶאְו רעָה-תֶא שֶאְב תפרשו הכתר

 -אָלָו :דוע הבת אָל םלוע לת הָיָה ִיַהלֶא הוהיל 9
 | ןורממ היהְי בושי ןעמל םֶרָחַהְדִמ הָמּואְמ דב קְד
 ו ךלְתְנו ופַא

 יִניִעְּב רָשָיַה תֹושעל םויה דוצמ יִכְָא רֶׁשֲא ויִתְוצְמדלְּכ

 os ee ה הלֶא ה
 61. די

 | עָמָשְנ רֶׁשֲאַּכ ּךְּבְרִהְו ךִמחְרו םימחר
 | דתרֶא למשל דיַהלֶא הָוהְי לוקב עמשתיכ :ּףיִתבֲאל 9

 | ומישָתחאְלו ודדנתת אל םֶכיִהְלֶא הוהיל םֶּתַא םיִנָב א
 היל התא שודק םע יּכ :תָמְל םכיִניע .ןיפ הָקְרְק 2
 יפפמ הָלְנְס םעל ול תויהל הוה רָחְּב בוך 8.

 | נפ לכאת אל ס :הָמְרֲאָה ינפילע רשא .םיִמַעְה
ned 4םיִבְׂשְכ הש רוש ולכאת רֶׁשֲא הָמָהְּבַה תאו  

 -לֶבָו :רַמו ואו ןשידו ןקְִו רָמָחְויִבְצּו ליא :םיע השו <
 תלעמ תוסרפ יִתש עסש תעפשו הָסְרַּפ תֶסְרַפמ המַהְּב

 לְכאָת אָל הָזַתֶא דא :ולכאת התא הָמַהְּכַּב הָרְג ד
 לְמְנַהתַא העוסשה הָפְרפה יפירְפממו הרָגַה ילעממ
 הֶמְרַפּו הָמה הָר הלעמיִכ ןַפְׁשַהדתֶאְו תֶבָנְרַאָהדתֶאְ

 סירפמהיפ ריוֲחֲהְהתֶאְו ks םֵה :םִיִאַמט ּוסירפה אל 8
 ולפאת אל םרשכמ םֶכְל אוה אמט הרג אלו אוה הסרפ

 רֶׁשֲא לכ ופכאת הזתֶא הם וענת אל םֶתְלְבְנְ 9
 רשֶא לכו :ולכאת תשכשק] ריפנס וָלְ-רׁשֲא לָּכ םִיַמַּבי
 ס ֶכָל אּוה אֵמָמ ולכאת אל תשקשקו ריפנס ולד
 םהמ ולכאת"אל רֶׁשֲא ה :ולכאת הָרֹהְט רֹופִצלּכ 2
 :הניִמְל היִּדַהְו הָיַאַה"תֶאְו הֶאָרָהְו :הינְנעַהְו פרפהְו רֶׁשֵנַה 3
 "תֶאְו םֶמְחַּתַה"תֶאְו הנֲעיַה תב תֵאְו : :ונימל םֶרֹע"לְּכ תֶאְו 4

 ףתשה
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 י ףׁשההא סוְּכַהתֶא = :ּוהְניִמְל ץנֲה--תֶאְו ףַהָׁשַה
 17 הָדיִסַתַהְ  :ךלֶשַה"תֶא הָמָהְרָה-תֶאְו תֵאָּכַהְו :תַמָשְנּתהְ

 דוד

 : אמט ףה זרע לכו: וילט תַפיִכְּהו הנמל הָפנֲאָהו

 ףכמ וא הלכו הגג דלקטמירטא רל הלב
 יִדְ לָשְבְתראל ךיקלֶא החל הָתַא שודק םע יִכירְכל
 ישימח פ מא בלחב
 22 זדֶנָׁש הָדָשַה אציה דערז תֶאּובַתילָּכ תא רשַעְת רשע
 5 ַחְבִיירָשֶא םֹוָכָמַּב הלא הָוהְי | ינפל ָתְלַכֶאְו :הָנֶש
 זררכבו ּדְרֶקְצַיו ָךֶשְריִת נד רשָעמ םָׁש מש ןכשל
 -לָּכ יהא הָוהְידתֶא הַאְרְל דַמְלִ ןעֶמְל ד ףנאצו ָּךְרָכְּב
 % ותַאְׂש לכות אל יכ ךרלה ממ הָּבְרִייִכְו :םיִמָה
 םושל ְךיָהלֶא הָוהְי רחבי רֶשֶא םוקמה ממ קת
 הכ ּתְרצְו ףסְכַּב הֶתַמִו :ףיקלא הוי ָהְכְרְבִי יִּכ םש ומש
 זוהו רֵהְבִי רשא םוקְמַהילֶא קְכְלֶהְו ריב ףְכָּבַה
 38 רב ל ְֶׁשְפנהיאְתרֶׁשֲא לכְּב ףָּכַה הָתַתְ וב ףיַהלֶא
 לא ףשפנ לאשת רשא לָכְבּו רַכׁשבּו ןַײבו ןאצְב
 א ְלַהְו :דתיבו התא תחמשו הלא הוה נפל םש
 :דָמע הלה קלח ול ןיא יִּכ טבעת אל ְךרְעְׁשְּבירְׁשַא
 5 ְףָתָאּובת 6 איצות םיִנָש שְלָשוהצקמ | ם
 9 קָלַח ולְדיִא יִּ ולה אבו :ךירעשב תחנה אהה הָנָשּב
 ולְכֶאְו ךירעשּכ רֶׁשֲא ֶנְמְלאְְו םוִתַיִהְו רג ךמע הָלֲח
 רש די ו הׂשְעַמלְבְּב ד דיק יַהְלֶא הוה דכְרְבִי ןעמל ועבשְו
 ישש ס :הֶשָעת

 ומ 042. א. וט
 2 אהֶטְמְשַה רכָּד הת :הטמֶש הָשַעִת םִינָשעַבְש ץקמ
 שָנידאְל ּוהעַרְּב השי רֶׁשֲא ודי הַשַמ לַעַּבילָּכ .טמש
 9 יִרְכגַה7תֶא :הָוהיל הָטמש ארקדי ווחאדתַאְו הערת

 שגת
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 יִכ סֶפֶא :ךדו טמשת ְחָא-תֶא ףל הָיִהְי רשֶאְו שָנִת 4
 רֶׁשֲא ץֶרָאְּב הָוהְי ףַכְרְבִי ךְרְביִּכ ןויְבָא דְּבְדהְיהְי אל
 עומשדיסא קר :ּהתשרל הֶלַחְנ ךל"תנ והלא הָוהי ה
 הָוצמַהדלָכְִתֶא תושעל רמשל ד ךיָהלֲא הָוהְי לוקב עַמְׁשַת |
 כרב הלא הָוהְייּכ .:םויה ףוצמ יכנא רֶׁשֲא תאוה 8

 טבעת אֵל הָתַאְו םיכר םיוג ָתְטְבעֶהו לרב רֶׁשֲאַּכ
 ההַײכ ם :ולשמי אל כו םיבר סוג תְלשמו ז

 -רֶׁשֲא ּףצְרַאְּב ּףיִרְעְׁש דחַאְּב ףיחַא דחאמ :ןיִבָא ב =
 ץפקת אָלְו ףבֶבְלדתֶא ץמָאְת אל ךל ןתנ דיָהלֶא הוה

 ול ףךרתא חֶּתְפִת חָתְּפ"יִכ :ןיְבֲאָה ךחֶאמ ףדתַא 8
 לל רמשה :ול רַסְחָי רשא ורסחַמ יד נטיעת טְבֲעַהְוַּפ

 "תנש הָברָק רמאל לולב ךבבליסע : רֶבָד היה
 אָלְו ןיִבָאַה ךחָאְּב ךניע הָעְרְו הָממִׁשַה תַנֶש ֵבָׁשַה

 תת ות :אטח דב הָיַהְו ההיא ו ָיִלָע אָרְקְו ול ןחת י
 הוה רֶבְדַה | ללב יכל ךִתתְב בבל ערידאְלו ול

 יִכ חי .חֶלשמ לכבו דףשעמ"לָכב ד ףיָהְלֲא הָוהיְְּכְרָבי גג
 רמאל דוצמ יכנא ןכילע ץראה ברק ןויְבִמ לֶדְְאל
 ם :ףצְראְב ד ָךבֲאלו ףיגעל יִחָאַל ףדידתא חַּתְבִ ַחֹתַּ

 םינש שש ְּךְדבעו הירְבעֶה וא יִרְבַעְה ךיחֶא ל רֵכָמיהְכ ג
 נְחְלָשתהיִכְו :דְמעֶמ ישפח נחלשת תעיִבְשַה הֶנֶׁשַבּו 3
 ול ּעַּת קנעה :םקיר נחלשת אל דמעמ יׁשָפָה 4

 ךתת ₪ הלא הָוהְי ךכרפ דושא ךבקומו ָךְנְרְנמּו ףנאָצמ
 קְדָוהְי ךדפיו םירצמ ץֶרֶאְּב ָתיִיָה דֶבַע יִּכ רכה :ול וט
 הדָיחְו :םיה הוה רָבְּדְרתֶא דצמ יכנא ןכְילַע דוהלַא ו

 ּךתיִּבתֶא ףבהא וכ ךמעמ אצא אל ּדיָלֶא רֶָמאידיִכ .
 ונזאב הָּתַתְנו עצרמהדתֶא תחל :ְּדמע ול :בוטדיפ וז

 :ןפיהׂשעת ָךתָמַאל ףאו םלש הֵבֲע ּךְל היה תֶלּלַב
 הֶנָשִמ יפ עמ ישפח ותא .ףחלשב ףלעב השקיזאל 8

 רכש
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 לָכְּב ּףיִהְלֶא הָוהְי ףְכרְבּו םיִנָש שש ָּךֶדָבע ריכש רכש
 יעיבש ַפ :הָשַעָּת רֶׁשֲא
 9 שידת רֶכָוה ְךנאֵצבּו ךרקבכ דל רֶׁשֲא רוכְבַהילְּכ
 רוכב ָת אלו רש רֶכְבּב הבעת אֵל ְיַהְלֶא הוחל
 כ ביקב הָאקְב הָנָׁש נלכאה ךיהלַא הוה ונפל :ךנאצ
 גג הספ םומ וב היחודיכו ְֲּחיִבו הָתַא הָוהְי רָחְבירְׁשַא
 ₪ ףירעשב :דיהלֶא הוהיל ּנָחְּבְִה אל עֶר םומ לכ רש וא
 ג ומְּד"תֶא קר :ליִאָכְו יבצּכ וחי רֹוהְטַהְו אמט ּונְלְכאּת
 פ | :םיָמּכ ָקָפְשִּת ץרָאָה-לע לקאה אָל

Car. XVI. IW 

 א יל הלא הוחל חספ ישו באה שֶדָ"תא מש
 :זרֶלֶיְל םִיַרְצַמַמ הלא הֹוהְי ךַאיצוה םיִבָאָה ׁשֶדָחְב

 רָהָבִי רֶׁשֲא םוקָמַּב רכבו ןאצ ףיָהלֲא הָוהיִל חספ ִתָחָבְ 2
 םיָמָיתַעְבְׁש ץמֲח לע לכאתדאל :םש ימש ןכשל הוה 3

 ץראמ תאָצְי ןוופחֶב יִּכ נע םֶחְל תוצמ ויְלֲע"לַכאה
 לכ םירצמ ץראמ לתאצ םוידתַא רפזת ןעמל םירצמ

 םיִמָי תעבש דְלְבְניִלֶכְּב רֶאְש דל הָאְריאַלְו ְּדיַה ימי 4
 ןוׁשאָרָה םַּב םֶרָעְּב חבות רֶׁשֲא רֶשְּבַהְדִמ ןילידאלְו
 ה -רָׁשֲא יָרָמש דָחַאְּב חָּפַהדתֶא ַחֵבְול לכת אָל :רֶקְּבל

 רֵחְברְׁשֲא םוקְמַה-לֲאדסַא וכ :ךל ןת ₪ הלא ההי 6
 בֶרָעְּב חספהדתֶא חַבְַּת םש ומש ןּכ ל הלא הוהְי
 ז תלכו תֶלׁשַבּו :םירצממ ךתאצ דעומ שמשה אוב
 תְבַלָהְו רק ָתנָפוְב ךיקלַא הָוהְי רֶחְבִי שא םיקִמּב

 תר יִעיִבְשַה םויבו תוִצמ לכאה םיִמי תשש דיִלהֶאְל 8
 תַעְבְש הַעְבַׁש ם ;הָכאְלִמ הש - אל דיהלֶא הוהיל 9

 תדַעְבַש רֿפסל לַחֶת המק שמֶרֶח לֵחָהמ לירח :
 י תבְדנ תַכִמ ילֲא הוחל ג תועבש גַח ָתיִׂשָעְו :תְֹבָׁש

 :ףיקלא הו ּךְרֶכְי רעָאְּכ ןתת רֵׁשֲא ד 4 :
 ינפ
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 ְךָתֶמֲאְו ךדְבעו ףפבו ךנבּו הָתַא יבא הֶוהְי | ינפל
 רשא הָנְמְלַאָקְו םִחָיַה ךגהו ְּחִרְעְׁשִב רׁשֲא ולה
 ימש כשל יָהְלֶא הָוהְי רחְבַי רֶׁשֲא םוקְמּכ ףָּבְרקְּ

 דתֶא ְתיִשָעְו תְרַמְשְו םִיָרְצִמְּב הייה דָבַעְיִּכ ּתְוכְו :םָׁש 8
 ריטפמ פ :הלֲאָד םיקחה
 ףנרָנמ פְסֶאְּב םיִמָי תַעְבש ףל הָשָעִת תֶּכְּפַה גה
 תאו ךדבעו בו ךנבו התא ךגחּכ תחמשו :ךבקימו
 תַעְבְש :ְִּרְעְׁשְּב רשא הָנְמְלַאָהְו םותיהו רגהו ול
 יִכ הוה רֵהְביַײרׁשֲא םוקמּפ אלא הוחל :הָּת םימ
 ףידו השעמ טכבו ּדְתֶאובת לֶכְּכ ףיכלֶא הָוהְי ףכְרְב

 +רוכזילכ הֶאְרְי הֶָשּב | םיִמְעַפ שולָש :חַמְש דא יָה 6
 תָצְמַה גְחְּב רֶלְבְי רֶׁשֲא םוקָמַּב ףיהלא הוה ו ינְיתֶא
 זוהי ינפדתֶא הֶאְרַי אֵל תוָּכְסַה גָתְבּו תועְבְשַה גַחְב

 דל ַתְנרׁשֲא הלא הָוהְיתַכְרבְכ וי תנְּתמְּכׁשיִא :םקיר 7
Dee 548 חמ  

 ְףיָהלֲא הָוחְי רשא ְךֶרֶעְׁש"לֶבְּב לתת םירמְשו םיִמָפְש ו
 דאל :קָדָצ-טפְׁשמ םֵעָה"תֶא ּוטפֶשְו ףיִטְבְשְל ל ןתנ 9

 דַחֹׂשַה כ דחש חהתִדאְלְו םִנְפ ריֵּכַת אֶל טַפְׁשִמ המת
 קדצ קדצ וםֶכֵּדַצ יִרְבּד .ףלסוו םיִמָכָח יניִע רוע כ

 יָהלֲא היהי-רְׁש ץֶראָה-תֶא תשריו הָיחַת ןעמל ףדרה
 חְכומ לָצִא ץע-לְּכ הָרשֶא ל עמתיאל ם דלת א
 הָבְצִמ ל םקָהיאַלְו :ְדָליהְְעַּת רֶׁשֲא הלא הוה א

 : ְּיִהלֶא הוה אנש רֶׁשֲא
 .Car. XVI זי י

 זכומ וב יְהִי רֶשָא הֵׂשְו רוש יָהלֶא הָוהיל ָבְנִתִדאל א
 אָצְמְיּכ ס :אוָה יֵהלֲא הוה תבעו יִכ עֶר רֶבָּד לב ג

 שיא דל ןתנ דלא הָוהי-רׁשֲא ךילעש דַחְַּב ךְברקְב
 0/0 ו
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 רכעל ְךיהלַא-הוהְי יניִעְּב עֶרָהדתֶא הָשָעְי רֶׁשֲא הַׁשֲא-וִא
 3 ושמשלו םהְל וחפשיו םירחא םיקלֶא דבענ דל :וֶתיִרְּב
 4 ײרנֲהו :יתיוצדאל רֶׁשֲא םימשה אָבְצְ"לְכְל וא חיל וא
 הָתְׂשע רָבָּרה ןוכְנ תָמָא הגהְו בטיַה תְׁשַרָד_ותעַמְׁשְו דל
 ה וא אוהה שיִאָק"תֶא תאַציִהְ :לאְרְטיּ תאו הָבנּותַה
 -לֶא הָּוה עַבָה רֶבְּדַהדתֶא ושע רֶׁשֲא אוהה הָׁשֲאָהדתא
 :ּותָמְוםנְבֲאַב םתְלקסו השאהדתֶא וא שיִאָה"תֶא ףירעש
 6 תמי אל תֶמַה תמוי םידע .השלש וא םילע םינש |יִפילע
 ז ומימחל ל הָנְׂשאַרְב וָּבְדהְיַהְת םיִדְעָה דִי :דָחֶא דע ופיל
 פ | ְִּּפְרְקִמ עֶרָה תְרעְבו הֶנֹרֲחַאְּב .םַעָלָּכ דו
 9 ןידל ןידדיב םֶדְל | םִדְריּב ; טפשמל רב ל ממ אֵלָי יִּב
 "לא ָתיִלְָו תמקו ךֶרעְׁשְּב תֶביִ יֵרְבַד עגל עג ןיבי
 9 םינְָבַ-לֶא תאָבּו זוּב ףךיהלֶא הָיהְי רַחְבִי רֶׁשֲא םוקמַה
 ָתְׁשֵרְדו םֶהָה םימָיּב הִיָהְי רשא טפשַה"לֶאו םנְלַה
 י רְבַּה פלט ָתישַעְו * וטָּפְׁשִמַה רב תא ל ּודיגהו

 תְרַמָשְו הוהְי רֶחְבי רַשִא אודה םוקמַהְִמ ד ל ודיג רֶׁשֲא
 וג ףורוי רשא הָרותַה יפילע :דורוי רשא לֶכְּכ תושָעל

 רָבּדַהְדִמ רּוסָת אל השעת דל ורמאָיְרֶשֶא טָפְׁשִמַה"לַעו
 ו ןודוב השעידרשא שיאָחְו :לאמשו ימי ָךָל ודיגיירָשַא
 הַרָוהְי-תֶא םָׁש תֶרָשְל דמעה ןַהֹפַה-לֶא עָמְש יִתְלְבְל
 עֶרָה תְרַעְבּו אוהה שיִאָה תמו טפשהדלֶא וא דָהְלֶא
 ב ;, דיפ ם רט דיזי אָלו וארו ועְמְשי םֶעֶה-לְכְו :לַאָרְׂשִמ
 = התשריו .ךל ןתנ ךיהלא הוי רשא ץֶרָאָה-לֶא אָבְת
 רֶׁשֲא 2 למ יִלָע הָמיִשֶא ףְרַמְאְו הב הָּתְבׁשִ
 וט הלא הוי רחבי רַשֶא למ לע םיִשְּת םוש :יתביבְס
 ליל תתְל לכת אל ףלמ ְּךיֶלָע םישָת דוחא בֶרָקִמ וב

 ו םיפי ל"הְָיאל קר :אוה האל רע כנשיא
 -אלו

 סיקוספב רפסה צח צ. 6
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 הוה וכ תוּבְרַה ןעַמְל הָמְיַרצִמ םֶעָהזִתֶא םישיזאָלְ
 -הָּבְרי אלו :דוע הזה ךרחט .בושל ןּפְסְת אל םֵכְלרַמָא וז

 :דִאְמ ול"הּבְרַי אל בָהּ ףַסְו ובל רוסי אָלְו םישְנ ל

 הנָשִמתֶא ול בַתְכְו ֹותְִלְממ אּפִכ לע וזְבשְכ ָהיְָּ
 הָתְיָהְו םוְלַה םיִגהְלַה ינפלמ רפס-לע תאֹוַה הָרותַה ופ

 הָוהְי-תֶא הָאְרנְל דמְלִי ןַעַמְל וייח יִמָידלָּכ וב ארכו ומִע
 םיָּכְחַהיתַאְו תאוה הרתה יִרְבדלָכדתֶא רמשל וילֶא

 רוס יִתְלְבְלו ויחֶאְמ ובבלדסור יתלבל :םתשעל הָלֲאָה כ
 ּתְכלִמַמ-לע םיִמָי ךילָאי ןעמל לואמשו ןימי הוצמהדמ
 שש | ם :לֶאְרְשְי ֶדְָּ בו אַ

CAP..XVIL. FP " 

 "םע הלחנו קלח יול טָבָש-לָּכ םוָלַה םיִנָהְפִל הָיָהְיזאל א
 ולדהיהידאל הלחע :ןּולָכאי ותלחנו הוה ישא לארשי 5
 הת סולר רו אב ותָלֲחנ איה הוה ויַהָא בֶרָכְב 5

 דםִא הבוה יהב תֶאַמ םָעָה תֶאמ םיִנַהְכַה טַּפְׁשִמ הָיֲהי
 תישאר :הָבָקַהו םייחלהו ערזה ןהכל | ןַתְנְו השדסא רוש 4
 וכ יכ זולת ךנאצ ג תישארו ּףרהְצְו ךשרית דנג ה

 דםבָשְּב תַרְׁשְל דמעל דיטְבְשלָּכִמ ףיהלֶא הָוהְי רַחָּב
 רחאמ יולה אֹבִכְו ס  :םימיַה-לְּכ ינְכּו אוה הוה
 תָואדלֶכְּב אָבּו םש רג אּוהירְׁשֲא לַארשיילְבִמ \ ְךִרְעְׁש
 הדָוהְי םשְּב תלשו :הָוהְי רהְבי-רְׁשֲא םוקמַהילא ושְפַנ ד
 קלה :הָיהְ ינפל םש םִיִדָמַעָה םוְלַה ֹוָחָאלָככ ויַהְלֶא 8
 אב הָּתַא כ ס :תֹובָאָה-לע ויֵרְכִמִמ דבְל ולָכאֹ קֶלָחְ 4

 תושַעְל דמלתדאל דל תְנ יָהלֶא הוהירשא ץֶרָאָהלֶא
 שָאְּבּתְבוְנִּב ריבעמ לב אצמַדאְל :םהה םיוגַה תבְַתְּכ י
 לאש רבַח רבחו :ףשכמו שחנמו ןנועמ םיִמְסְק םסק גג
 תֶׁשְל-לְּכ הוהְי תבַעותיּכ :םִיִתמַה-לֲא שרדו ינעְדו א 19

MAB» Palהלא  

i: 

 האמ ד. 20. | חב ןייינס +. 19. זיי
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 םָתֹוא ׁשיָרֹומ ּףיָהְלֲא הָוהְי הָּלֲאָה תֶבעוְּתַה לֵלְגַבּו הָלֶא
 יי הֶּלֵאָה םיוגה וכ :ףיקלֶא הוה םַע הָיהִת םימָת :יְנפַמ
  ועמשי םיִמְסְקדלֶאְו םְִנְעִמִדלֶא םֶתוא שרו הָתַא רֶׁשֲא
 ומ יא ךְכְרקמ איב :ףיַהְלַא הוה ל ןַחנ ןכ אל הָּתַאְ
 6 =רָׁשֲא לְּכ :ןְׁעֶמְׁשַת ויִלַא ףוהְלֶא הָוהְי ךְל םיָָי יִנְּ
 רמאל לָהָקַה םֶוְּב ברחְּב ְךהלֶא הָוהְי םעמ ָתְלֵאָׁש
 הלנה ׁשֵאָה"ִתָאְו יִהלֲא הָוהְי לוקדתַא עמְׁשל ףסא אָל
 וז יִלָא הָוהְי רֶמאֹו :תּומָא אָלְו דוָע הָאָרָאדאְל תאוה
 18 קבָהיַחֶא בֶרָכִמ םֶהָל םיִקֶא איִכְנ וּורֵּבַּד רשא ּוביִטיַה

 רֶׁשֲא- לָּכ תַא םֶהיִלֶא רָּבְַו ויֿפְב יֵרְבְד יִתַחְה מכ
 9 שא יֵרָבְּדלֲא עמשויאל רֵׁשֲא ׁשיִאָה הָיחְו :ּוצֶא
 כ דיי רֶׁשֲא אינה ךא :ֹומִעִמ שְרדַא יֵכְנֶא ימשּב רד
 רׁשֲאַו רד ויתיוצהאל רַשֶא תֶא יִמְשְּב רֶבָּד רָּבִדְל
 גג יִכְו :אּוהַה איָבְנַה תמו םיִרְחֶא םיקלָא םשְּב רבי
 ורְּבְדדאל רָשָא רֶבְּנִהדתֶא עָדְנ הָכיִא ְבָבְלִּב רמאֹה
 23 רבה הָיַהְיאלְו הוהְי םֵׁשְּב איִכְנה רֵּבְַי רֶׁשֲא הוה
 ורד ןודְְּב הי ורְּבִדיאְל רֶׁשֲא רֶכָּדַה אּוה אבי אָלְ
 ס !ונממ רּונְת אל איבה

 שי .Car. XIX טי

 א ּףיִהְלֲא ָהְוהְי רֶׁשֲא םיוגה"תֶא ְףָהלֲא הָוחְי תיִרְביוְ
 :םֶהיֵתָבְבּו םֶהיֵרֲעְב ָתְבׁשו םָּתְׁשְרו םַעְרַא-תֶא ּךל ןתנ
 2 יִהלֲא הנה רשא ףצרא ְךותְּב ךל ליֶדְבַּת םיִרָע שלש
 ' לּוָבְנתֶא ּתָשְלַשְו ךרדה דל ןיֵכְת :הָתְשרְל ָךְל ןת
 -לֶּכ הָמָש סול הָיהְו ףיקלַא הָוהְי ףליחע רֶׁשֲא ףצְא
 + הכי רֶׁשֲא יָחָו הָמַש סו"רשא חַצרַה רַכָּד הָת חצר
 :םשלש לָמָּתִמ ול אנשדאל אּוהו תַעדְיִלְבִּב ּוהָעְרְדתֶא
 ה וָדָי הָחְּדִנְו םיִצַע בטחל רעב והער-תֶא אבי רֶׁשֲאו
 ןורגב . Be ואלי 2

 קיזב ץמק +. 16. | יתצר יתה םירפס תצקב +. 13. חח
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 -תֶא אָצְמּו ץעהךמ לןרכה לש ץעָה תַרְכל ןחנב
 דפ יח הָּקֵאָה"םיִרֲעָה תחַאדלֶא סוני אוה תַמְו והער 6

 ונישהְו ובְבְל םֵהָי יכ הצרה יִרָחַא םֶדַה לאג הדרי
 יִכ תֶוְמטפשמ ןיא ֹלְו שָפָנ יהָּכַהְו ךרדח הָּבְרִ

 ָךוצְמ יכנא ןכילַע :םושְלַש לֹוָמְתמ וכ אה אנש אָל ד
 :הוהְי ביחריחסאו :ךל לֶּדְבַּת םיִרְע שְלֶש רמאל 8
 -תֶא ל ןֵו ףיתבָאל עּבׁשנ רֶׁשֲאכ ְלְבאתַא יהל

 -תֶא רֹמְׁשתיִכ :ףיתבָאק תתל בד רשא ץֶרָאהלְכ 5
 הָּבָהאל םויה ףוצְמ כנא רשא הֶתשעל תאוה הֶוְצִמַהלָּ
 ל תפסו םימָוח"לּפ ויקרְדב תַכְלְלְו ףוקלא הָוהְיתֶא
 יקנ םח ךפשי אָלְו :הָלֶאְה שלשה לע םיִרָע שֶלש דוע
 זֶרָיִהְו הֶלַחִנ ףל ןתנ ףיהלֶא הָוהְו רֶׁשֲא ףצרא בֶרְקְּ
 2 :םיִמָּד ל

 יהָּכַהַו ויִלָע םָכְו ול ברָאְו וחערל אנש שיא ָהְֶהיִכְו ג
 וריע קו יחְלָשְו :לֶאָה םיִרָעָה תָחַא-לֶא םֶנְו תַמָו שָפָנ ו?

 דאל :תֶמָו םָּדַה לא ְךיִכ ותא נתנו םשמ ותא יחְקָלְו
 :ךל בישו לארשימ יקנה-סד תְרעְבּ וע ָךנִע םֹחָת
 ךְתְלַחנְב נשאר יֵלְבנ רֶׁשֲא עֵר לבג גיִפַתאָל םצ
 :ּהָּתְׁשרְ ךְל ןתנ הלא הָוהְי רֶׁשֲא ֶרָאְּב לַחְנַּת רֶׁשֲא 3
 תתאטח-לָכְלּו ןועהלָבְל ׁשיִאְּב דָחֶא דע םוקיאל םוט

 יפהלע וא םידע יגש | יפ--לע אָטַחְי רֶׁשֲא אָמֲח-לֶבְּב
 תֹנֲעַל ׁשיִאְּב םָמָה"דע םָיחיִכ גרב םּוקָי םיִדְעדהָשלֶׁש 6
 נפל םיִרָה םֶהָלירׁשִא םיִׁשְנֲאָהדִנׁש ודְמֲעְו :הָרָכ וב גז

 :םֵהָה םיִמב ודי רֶׁשֲא םיטפשהו םינָהְבַה נפל הֶוהְ
 זְרֶגֶע רקש רַעָה רקשדדע הגהְו בטיה םיִטְפׂשַה ּׁשָרְדְו 39
 ָתְרעְבּו ויָחָאל תושעל םַמז רֶׁשֲאכ ול םֶתיֵשֲעְו :וָחָאְב ג9
 תושעל ּופסידאָלְו יאָר ִעְמְׁשִי םיִרָאׁשנַהְו:ּךֶבְרּקִמ עֶרָה כ

 רוע | 0 ה
 רזחא גוסנ םעטה ד. 19. הלאה ןיויבס ץ. 1.
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 ג: שֶפְנ יע םֹוִחָת אָלְו ּ:ּדּברְקְּב הוה עֶרָר רָבְּדַכ דוע
 כ ולב לג ךִיְּב דִי ןשְּב ןש ןיֵעְּב ןיע שֵפְנְב

Car. XX. 2אג  

 א בֶר םַע בֶכְרְו פוס ְתיִאְרְו ךביָא-לַע הָמָחְלַמַל אֵעַתְרְּכ
 ףלעמה גע ליפלָא הֶוהידיּפ םֶהְמ אָריִת אל ממ
 3 שו הָמָחְלַמהְלֶא םֶכְבְרָקְּכ הָיְהְו :םִיָרְצִמ ץראמ
 3 םֶתַא לארשי עמש םקְלא רַמָאְו :םעָהלֶא רָּכְדְו הכה
 םֶכְבַבְל דךרוילא םכיביִאילע הָמְתְלִמל םיה םיברק
 4 הוה יִּכ :םקינפמ יצְרעתדלאו :ּפְחַתלַאְּ .אריקדלא
 עישוהל םֶכיִבְיִאְדע סַכְל םחלהל םָכָמִע ךלהה םַכיַהְל
 ה רֶׂשֲא שיאָה"יִמ רמאל םעָה-לֲא םירטשה ּורְּבַדְו :םֶכְתֶא
 תמיד וִתיֵבְל בֶׂשו ךלי וכְנֲח אָלְו ׁשְדַההתְוב הנ
 6 עמְ) רֶׁשֲא שיאָהְימו זּנֵכְני רַחַא שיא הָמְחלַמּב
 הַמָחְלִמּב תּומָיִדּפ ותיבְל בש דלי ולח אָלְו םרּכ
 ז אלו הָׁשֲא שָרֶא רֶׁשֲא ׁשיִאָהיִמּו :ונללחי רחא שיאו
 רחא שיִאְו הָמְחְלַמַּב תמי ותיבל בש דלי המקל
 8 דימ ּורָמָאְו םָעָדְחַלֶא רּכדְל םיִרָמְשה פס הנק י
 -תֶא סמי אָלְו ותיִבל בׁשְֵו דלי בָכְלַה רו ארה ׁשיִאָה
 9 -לֶא רכדל םירמשה תֶלַכְּכ הָיַהְו :ובָבְלַּכ ויַחֶא בכל
 4 ; ברקת מ . :םֶעָה שאָרְּב תֹואְבִצ ירש ודקפו םעֶה
 11 היו :םִולָׁשְל ָהיֶלַ ָתאָרְָו ָךילָע םהלהל ריִעדלֶא
 ּהָדאָצְמְַה םעֶהלְּכ הי דל הָחְתַפּו ףַעַת םּולשסַא
 ג: התשע מע םיִלָׁשַה אלדסאו .:דודכעו סמל ךל ו
 15 ֶדיְּב .דוקלא הָוהְי הָנְתּ :היִלָע תרצו הָמְחְלַמ מע
 44 ףטַהְו םיִׁשָנַה קר ;בֶרָחדיִּפל הָרוכְלָּכתֶא תיּכהו
 ל ובת הללשהלָּכ ריִעְב הָיְהָי רֵׁשֲא לכו הָמַהְּבַהְ
 ומ ןִּפ :ךל יַהלֶא הוה ןתָנ רֶׁשֲא יביא ללָׁש-תֶא תלכָא
 ירעמדאל רשא דאמ ךממ תָכֹהְרַה םיִלעַה"לָבל הש

 םיוגה 2ן*
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 הָוהְי רֶׁשֲא הָלאָה םיִמעָה יֵרְעַמ קב :הָנַה הָלֲאָה-םִיוגַה 8
 הז חוה םֶרָחַהיִכ :הָמְׁשלְב הית אָל הל ל ות לא 17

 םֶכְתֶא ;והמלוראל > רׁשֲא טל יא הוהי ךוצ רׁשֲאַכ 9
 םֶתאָמֲהנ םהיהלאל ושַע רֶׁשֲא םתבעות לכ תושעל

 םִיָכְר םיִמָי ריעלֶא רצתִכ ס  !םָעַהְלֶא הוהיל ופ
 לע חדל | הָצְעתֶא תיחשתדאל ּהָשפְתְל היל םחלהל
 הרשה ץע םֶדאָה יכ תְרְכִת אל ותאו לבאת ינממ יִכ רג

 ץעדאל כ עַדּתהרׁשִא ץע קר :רוצמּב ףנָפִמ אבל כ
 ריעֶה=לע רוצמ תיְבּו תָרָכְו תיִחשַת ותא אוה טכאמ

 פ | = :ּהָתְִר דע הָמְחלמְךֶמִע השל או"רָשַא
Car. XXI. NO 

 ףל ןתנ הלא הָוהְי רשא הָמְדֲאְב לֶלָח אָצְמהיכ א
 ףינקז וצו :והכה ימ עדונ אל הָרֶשְּב לפנ ּהָתְׁשִרְל ל
 זיהו :ללחה תָביִבְס רֶׁשֲא םיֹרְעָה-לֲא + ּודָדָמּו ְךָמְפְׂשְ 3

 תלנע אולה ריִעָה לנקז יחקלו ללההדלֶא הָבֹרְקַה ריִעָה
 ודרוהְו :לעְב הכשמדאל רֶׁשֲא ּהָב רּבֶעיאל רשא ךֶלְּ 4

 -אל רֶׁשֲא ןְתיִא .לַחנחלא הָכְנעָה-תֶא אוָהַה ריגה נק
 שנ :לַחְַּב הָלנְעָהתֶא םשדופרעו עֶר אָלְו וב דבָעְ ה

 דרב ותרשל ל יז יהלא הָוהְי רַחָּב םֶב יּכ ול יִנָּב םיגהְּפַה
 ינקו לכ :עננלַכו ביִרלְכ היה םהיפדלעו הוה םָׁשְּב 8
 4 םֶהיִדְידִתֶא ּוצֲחְרְי .ללחה"לא םיברקה אוהה ריִעָה 2
 הכבש אֶל וניל ּוָחְמֶאְ נע :לֵחָנַב הָפּורעָה הֵלָנעָה 5
 ילארשי מעל לפכ :וִאָר אל יגיעו הוה םֲָּהִתֶא 5

 לארשי מע בֶרְְּב יֹלְנ םָּד )תתדלאו הָוהְי תיִרּפ-רַׁשַא
 ףפרקמ יקנה םָה ךעבת התאו :םָהה םָהָל רכה *

 :הָוְהְי יגיִעְּב רֶׁשיַה השעְתהיִּפ
 יכ

 יק וכסש +. 7. איכ
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 9 ₪ ם ם סם
 יָּהיְּב הְלֶא הוי ות ףיבואזלע הָמָחְלִמְל אָצַתְיְב
 גג תקשחו ראְתִרתפי תשא הָיְבְשּב יאָר :וְבׁש יבש
 12 הָחְּקִנְוְַּתיִּב ותילא תאו :הֶשֶאְל דל ת תחקלו ּהָב
 13 תרלמשדתא ! הָריִסַהְו :היְנְרפְצדתֶא הָתְשִע השאר-הָא
 "תרֶאְו ָהיֶבָאזתֶא הָתְכָבּו תיִבְּב הָבׁש הילְעמ היבש
 זרָתיָהְו | הָתְלַעְבְו היל אוְבִּת ןכ רחאו םימי חַרָי ּהָמַא
 4 הָׁשפנְל הֶתַתְלְשְו הב ּתְצַּפַח אליס היו :הֶשַאְל דל
 רֶׁשֲא תַחַּת ּהָּב רמלתתדאל ףָָכַּ הנרכמַהאָל רֶכְמּו
 ומ רַחַאַה םיִשָנ ית שיאל ןִיְהְתהיִּכ סם  וּהָתִנַע
 הָאּוְׂשַהְו הָבּוהֲאָה םיֹנְב ולדודליו הָאֹטְׂש תַחַאָהְו הָבּוהֲא
 4 ובא וליִחנַה םויב הָיִהְו :הָאינשל רַכְּבַה ןָמַה יָה
 -לע הָבּוהֲאָהָיתֶא רכבל לבו אל ול היְהיײרְׁשִא תא
 וז ריִּכָי הָאּנְשַהָּב רכּבַהתֶא ִכ :רבְּבַה הָאונָשַהְדִב נפ
 תישאר אֹוהּיְּכ ול אָצְמיזרַשַא לכב םינש יפ ול תֶתַל
 8 רֶדֹוס ןָּב ׁשיִאְל הָיִהְייִּכ ס  :הָרֹכְּבַה טַפְׁשִמ ול נא
 אָלְו ותא ור ומִא לוקבו ויבֲא לוקְּב עמש נא הומו
 19 לֶא ותא ואיצוה] ֹוִמֵאְו ויבא וב ושפתו :םָהיֵלֲא עמי
 כ נב וריע ינקְזלֶא וחְמָאְו :ומקמ רעשדלָאְו ורע יג
 גג יהמְנְר :אָבְסְו לוז ּנְלְּב עמש ּוניַא הרמו רוס הז
 -לָכְו ד ףּפרְקמ ערה תְרעְבּו תמו םיִנָבֲאָב וריע ישְנַאלְּ
 ? תת שיאָּב היה ם  :יאָרְח ְמׁשי לֶאְרְש
 23 ןיִלָתְדיאְל :ץֶעְיִלַע ותא ָתיִלָתְו תֶמּוהְו תֶוְמדַטַּפֶשִמ
 תללָקייּכ אוהה םִיּב ְּרְבְקִת רובי ץֶּהדלע ותְלְבְ
 ית ולא הָוהְי רֶׁשֲא דִתַמְדִאדתֶא אַ אָלְו יולְּת םיִהְלֶא
 = ּהָלֲחג ךל ןתנ

 ms ה | .Car. XX בכ

 א ּתְמְלַעְתַהְו םיחנ וישדתא וא ְךיחָא רושדתא הָאְרִתִאְל
 םהמ
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 ףילא ףיִֶא בורק אל"סאְו :ףיחַאל םֶביִשְת בשה םקמ 2
 שרד דע מע היה ד ַהיִּב ךותדלֶא תפסו וּתעַדי אָלְ

 שעת ןכו ורמחל השעת ןכו :יל ותבָשהו ותא דיִחֶא 5
 רבאה-רְׁשֲא יא תֶדַבֶאהלָכְַל השעת ןבו ותלְמְשל

 לָארתיאל ס  :םלתהְל לכות אל ּהָתאָצְמו ממ +
 םקמ תְמְלַעְתהְו רב םילפנ !רוש וא ףיחא רֹומֲה"תֶא

 הרָשאלע רבְניִלָכ הָיְההאל ם ומ םיִקָּת םָקָה ה
 יהא הוי תבעות יִּכ השא תַלְמׂש רָב שכְלידאְלְו
 פ :הֶלֶא הֶשְנ-לְּכ

 "לע וא | ץעלֶכְּב ךרדפ נפל | רוָפצְק אָהְקִ יִכ <
 םיחֹרְפֲאָה-לע תצבר םַאָהְו םיִציִב וא םיִחרפֶא ץֶרָאַה

 חלשת חלש :םיִנָּבַהלַע םאָה חקת"אל םיִציִּבַהדלע א 7
 ָתְכְרֶאָהְו ךל בטי ןעמל ךל"חקת םיִנְּבַה-תֶאְו םָאְהְדתֶא

 דגל הכעמ תיִשָעְו שדֶח תיַּב הֶנְבִת יִכ ס | וםיִמָי ₪
 -אל ומ לפ:ה .לפידופ תיִבְּב םימָּד םישתדאלו 9

 ער רֶׁשֲא ערוה הָאלְמַה שלקתַפ םאְלִכ מכרות
 :וָּדְחי רמחבוזרושּב שרחתדאל ס  ::םֶרָּכַה תאּובְתּו י
 םיִלדְג כס | ודְחַי םיִתְשפו רָמַצ טמעש שכלת אֵל 1
 :הָבדהֶּסַכִת רש ככ תוְפְנַּכ עּבְרא-לע ליה |
 הל םשו ּהָאנְשּו ָהֶלֵא אָבּו הָשֶא שיא חַקיִּכ סם

 הדָשַאָהְתֶא רמָאְו עֶר םש ָהיִלָע אָצוהְו םיִרָבִד תֶלילע
 ;םיִלּותְּב הל יִתאָצְמדאְלְו ָהיֶלֵא בֶרְקֶאְו יִתחְכְל תאוה

 -ִכָא + רעגה ילּותב"תֶא ואיצוהו האו רעגה יִבֲא חַקְלְו וט
 -תֶא םִנֵכְַהלֲא רעה יבא רֶמָאְו :הָרעְׁשַה ריעָה ינקז

 והנה :הֶאְנשיו הָׁשֲאְל הזה ׁשיִאְל יּתַנ יִּתְּב וז
 םיִלּותְּ ףתכל יתאַצְמדאְל רמאל םיִרְבִד תלילע םֶש
 :ריִעָק יִנְקַז יִנְפִל הלמה שרפו יב יִלּותְּב הֶלַאְ
 וחקלו ירקרק קלה

GAL 

 ירק הר + 6. ווק mר .ibid ירק הר ד. 18. | קיזב מק ז %
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 9 וׂשנעְו :ותא ורפי שיִאָהדתַא אוהה-ריִעָה ינקז וקל
 עֶר םש איצוה יִּכ הלענה יִבָאְל נתנו ףסכ הָאַמ והא
 ּההְלשל לכוידאל הֵׁשֲאְל היִהְתִדולְו לארי תלותב לע
 כ ּואְצַמְנאְל הוה רֵבְּדִה הָיָה תַמָאדסִאְו ם :ומיחלכ
 21 ָהיֿבָאזתיָּב חַתַפלֶא = רענַהדתֶא ואיצוהו : :לענל םילּותְב
 ֶלָבְג התשע הָתַמְו םיִנָבֲאָּב ּהֵריֵע ישְנִא לּולָקְמ
 ם | :ףכרקמ ערה תרצו ָהיבִא תיּב תל לארי
 92 "בנ ותמו לֵַבדתלעְב השאדסע ו בכש שיא אֵצַמְִחְּכ

 עֶרָה ּתְרַעְבּו הָשאְהְו השאָקימע בכשה שיאה םֶהינְׁ
 3 שיאל הָשְרֶאְמ הָלּותְב ענ הָיִהְי יִּכ ם  :לֵאָרְׂשִמ
 % םבָהיִנשדתַא םֶתאַצוהְו :ּהָמַע בכָשְו ריעְּב שיא ּהָאְצִמּו
 -תֶא ֹותַמְו םיִנָבֲאָּב םתא םֶתְלְקְס אוהה ריִעָה \רעש-לֶא
 --לע שיִאההתָאְו רעב הקעציאל רֶׁשֲא רֵבְד-לע רעגה
 :ףכרקמ עֶרָה תרעבו והער תֶׁשֲא-תֶא הֶנע-רׁשֲא רָב
 הכ הרֶׁשְרֲאְמַה רענַה--תֶא שיִאָה אָצְמָי הֶדָשְבהםִאְו ם
 םְכְׁש-רְׁשֲא שיִאָה תַמּו ּהַמע בֶכְׁשְו ׁשיִאָה ּהָּב-ֲחַהו
 25 תָומ אֵטֲח לענל ןיא רבָד השעתהאל לענלו :ודבל המ
 רֶבְּרַה ןּכ שָפָנ וחָצְרו והָעְרילַע שיא םּולָי רֶׁשֲאַּכ יִ
 גז ןיִאְו הֶׂשָרֲאְמַה רעה הָקְעְצ ּהָאְצְמ הדשב יִכ :הוה
 8 דאל רשא .הלּותְב ל לענ שיא אצמודיכ ס :הל עישומ
 9 םכשה שיאה ןח :ּואַצְמִנְו ּהֵמִע בֶכָשְו ּהָשַּפָת השרא

 תַהַת הֶׂשֲאל הָיָהְתולְו סב םיִׁשִמָ עגה יִבֲאל המ
 ס  :וָמילְּכ ּהָחְּלַש לכוידאל ּהָנֲע רֶׁשֲא

yaa Car. .]אא a2 

 א ם = זויִבָא ףנָכ הָלִ אָלְו ויֵבָא תׁשֲאדתָא שיִא חקידאְל
 גם הוה לק הָכְפְׁש תּוְרְכּו הָכִִּעּוְצּפ אביאל

 ול אכידאל יִריִשַע רוד םג וה לֵהְקּב ךוממ אָבְיאְ 3
 להקב

 7 הר +. 20. 21. 23. 24. 25. 26. 97. 28. 29. בכ
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 קָהְקִּב יֵבֲאֹומּו ינומע אָבהאְל ם :הָוהי להב +
 - הָוהְ להקּב םָהְל אביאל יִלישע רוד םג הוה

 םםִיֵמַבּו סלב | םָכְתָא ומדקיאל רֵׁשֲא רבד-לע :םֶלוע ה
 םֶעְלּביתֶא לע רֿבָׂ לשאו םיִרְצִמִמ םֶכְתאְצְּב ךְרֶהּ

 הְוהְי הָבָאדאְלו :דללקל םִיָרָהנ םֶרֶא רֹוָתפִמ רבב 6
 -תֶא דל יָהלֶא הָוהְי ךפהיו םֶעְלְּב-לֶא עָמְשל לוהלֶא

 שרְדת"אל הלא הוה ףבהֶא יכ הכרבל הֶלְלְקַה ז
 בעתתאל :Bye :םלועל מהלב םֶתָבׂטו םָמלָׁש <
 הָיָה ךנחיּכ ירצמ בעְתְתדדאְל אה יהא יִּכ ימדָא <
 םהל אָבָי ישילש רוד םָהְל ּודְלווזרשָא םנָב :וצראב 9

 ףרמשלנו דיביא-לע הנחמ אָצָתִּכ ס = :הָהְ לֶהְקּב ּי
 הדיהדאל רשא שיא דב הויה :עֶר רב למ 11

 אמי אל הָנָחְמִל ץוחמדדלֶא אָצְ הָליל--הָרְקִמ רוהָמ
 טיפ ץחרו םֶרע-תופל הי :התְמַה ְךוָת-לֶא

 ףל הָיְהִת דו :הנחמה דךותדדלֶא אבי שמשה אָבְכּו 8
a 14יא + דל הָיִּפ רְֵי זי הָמָׁש תאְצְו הָָחְמל  

 לכ בְרָכְב ו דלהתמ י . ל הוה לכ :ףתאצהתא וט
 -אָלְו שוק דיגחמ הָיִהְו דיפ י ְךיבְיִא תֵתָלְו ףליצה

 -אְל ס :דירחאמ בש רד תרַע ְךְב הָאַיא
 :וינדֶא םעמ ףילא לצנ--רְׁשא וינדַאדדלא רָב רינְסַ

 ףיִרעש דֶחֶאְּב רֶהְביִדדרֶשַא םוָקָמּב ףְּבְְקְּב בשי מע גז
 ;רנְּבִמ השדק היהקחאל | כ = ות אלול בוטב א
 ָנתֶא איִבְתאְל :לארשי ינבמ שדק היהידאלו לֵאָרְשִי 9

 תַבעֹות יּכ רֶדעלְכל ₪ יֵהלֲא היהְי תב בֶלָּכ ריהָמּו הנו
 ךיחאל דישתאל ם  :םַהנְׁשיהסג דיהלֶא הוה כ
 ירפְנל ::ּךשי רשא רבדדלְּכ ךשנ לָכֶא ךשנ ףסכ ךשנ 2

 שכב הלא ההיכר עמל דישת אָ ךיַחְאְל ףישת
 חלשמ
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 :ּהָתְׁשְרְל הָמָשאָּב הֶתַאירֶשֶא ץֶרָאָה-לע ףדי חלֶשמ
 2 =יכ ומלשל רַחאְת אל ללא הָוהיל רֶדְנרֶּדִהִיִּכ ס
 ₪ יפו :אמה ךב היו דמעמ ףיטלַא הוה שרד שרד
 4 רמׁשת תמש אצומ :אָטַח ְךְב היהיחאל רגל לחה
 , תרד רש הָבְד .לַהלֶא הוהיל תְרַדָנ רשאּפ ישע
 ; םיבע ּתְלַכָאְו דער םֶרְכְּב אֶת יִכ סם ּדפְּ
 5 אֶת יִכ ם = :ןתת"אל ךְיְלְכדלֶאְ ךֶעְבְש ָּךְשְפִנְּ
 ףיִנֶת אל שמרֶחו ףדיב תְלילמ תפטקו דער תַמְקְּ
 ס :ךער תמק לע

 רכ .Car. XXIV דכ
 + ןחדדאָצְמִת אָלְא הָיָה ּהָלָעְבּו השא ׁשיִא תק
 תֶתיִרְּכ רפס הל בַתְכְו רַבָּד תורע הב אָצַמ"ִכ ולְּ
 ? הָתְיָהו הכלה ותיִּבַמ הָאְצַיְו :ֹותיֵּבמ ההלשו הריב ןַתְנו
 3 תַתיִרְפרֶפְס .ּהֶל בתְבְוןורַחאְה שיאה הָאנשו :רהַא-שיִאָל
 -רֶׁשֲאְזורֲחַאָהשיִאָהתומנ יכ וא ותיִּבִמ הָהְל שו ּהָדָיְּב ןַתָּנ
 4 הָחְּלְׁש-רׁשֲא ןׁשאַרָה ּהֶלֲעַב לכויאל :הׁשֲאְל ול החל
 זרָאממְה רֶׁשֲא יִרָחֶא הָׁשְֲל ול תיהְל ּהָּתַחקְל בוטל
 רֶׁשֲא ץֶראָהיתֶא איִטֲחַת אלו הוה ינפל אוה הָבַעוְתִיִּ
 % הָשא שיא חקיִּכ ס :הָלֲהנ לו תג והלא הוה
 יִקְ רבד:לבל וילָע רָכעַידאלו אַבָצַּכ אצָי אל הָׁשָרַה
 :חקלזרשא ותְשאהתֶא חשו תָחֶא הגש ותיבל היה
 : | כ כס :לבה אּוְה שפָיייַּכ בֶכְרַו םִיַהַר לְבֲהיהאל
 יִבְירֶמַעְתִהְו לאְרשי ינָּפִמ ויָהָאֹמ שפנ בג שיא אָצְמ
 5 משה ם פרק עֶרָה תְרעְּבּו אוהה בנה תַמּוורְכְמ
 םֶכְתֶא ורוידרָשַא לכְב תושעלו דֶאְמ רמְשל תעְרָאַה-עגְנְב
 9 תֶא רוז :תושעל ורְמְשת םתיוצ רׁשֲאַּכ םיולה םיִנָהְפַה
 זכקתאַצְּב ךרדּפ .םירמל והלא הי הֶשָעְהרֶשָא

 עז ד

 , אביאל הַמּואְמ תאשמ ּךעֶרְב השתי ם :םִיָרְצִמִמ
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 הָּתֹא רֵׁשֲא ׁשיִאָהְו דֹמֲעַּת ץיִחַּב :וטבָע טבעל ּותיִּב-לֲא 1
 יִנָע שאמא :הָצּוחַה טֹובֲעָהתָא .ףילא איצל וב הָׁשנ ו
 = טובַעָקְתֶא ול ביִשָת בשה וטבע בָּכַשַת אל אּוָה 8
 הָכָרְצ היֵהּה ףלו דכרבו ותְמְלַשְּב בָכְשְו שמשה אֹובְכ
 ןְיְבֲאְו יִנָע ריִכֶט כשעל ם :דיִהלֲא הוה ונפל ָ
 ןתת ומיְּב :יְרָעְשּב ךְצְראְב רשג מ יִא אמ וט

 אשנ אּוהוילַאְו אה ינָעיִכ שמשה ויִלָע אוָבְתדאלְו ולָכְש
 ט :אָטַה דב הָיָה הָוהְילֶא לע :אָרְקיאלו וׁשפנ"תֶא

 ׁשיִא תובָא-לע ותמויזאל םיִנָבו םינבדלע תובָא ותְמּודאל 5
 לחה אָלְויִתְי ךג טפְשִמ הפ אל ם ומי אְְחְּב ו
 הָוהְי ךחפיו םיִרצַמְּב תיִיַָה דָבַע יִּכ ּתְרַכְ :הָנָמְלֲא דנָב 8

 :הָוה רַבְּדַהתֶא תושעל י ךוצמ יא ןפילפ םשמ דהא
 -אל הָרָׁשּב רֶמָע ּתְחַכַשְו דדָשב ףריצק רצקת יִכ םט

 ּדְכְרְבָי [ ןעמל הוהְי הָנמְלאְלו םותיל רגל חקל בושת
 אל דתו טפחת יִּכ כ די השעמ לֶכּב יָהלֶא הוה כ
 לצבת כ והיה הָנְמְלאְלו םותיל רגל ךיִרחא ראָפְת ו

 :זרוהי הנמלאלו םותיל רגל ףיִרֲהַא ללועת אל מר
 ףוצִמ יכנָא ןכ-לע םירצמ ץרָאּב תה דב תר
 ס :הזה רָבָּדַהדִתֶא תושעל

 .Car. XXV הב הכ
 םםִטָפְׁשּו טפְׁשִמַהלֶא יִׁשְגַו םִׁשְֲא ןיפ ביר הֶיָהויְִכ א
 דפכא ֵהְו :עְׁשְרָהיִתֶא ועישרהְו קיַּצַההתֶא יקידצהו ?

 ותָעְׁשַר ֵדְּכ ונפל הְּכַהְומפְׁשַה וליִּפִהְו עשרה תוּכה ןּב
 -ללע ותכהל ףיסידפ ףיקי אל נכי םִעְּבְרַא :רָּפְסִמְב 5
 רוש םֶפְחַתִאְל .:ףיניעל יח הלו הבר הָּכַמ הלא +
 ןבו םָהֹמ דחא תמו וָּדְחִי םיחא ּובָשייִּכ ם ושירְּב ה

 אבי הָמָבִי רו שיִאְל הָצּוחה תַמַהתְׁשִא הָיְהְתִאל ולדיא
 דַלַּתרַשֶא רוכבה הָיהְו :ּהַמְבְִו השאל ול החסלו הילע <

 םוקי
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 ז -םאְו :לֵאָרְׂשִיִמ ומש הָחְמִיאְלְו תמה ויִחֶא םשדלע םּוקָ
 הָרְעַשה וַמְבְו הָתְלָעְו ֹוְָמבִי-תֶא תַהָכָל שיאה ץפְחָי אֶל
 לֵאָרְִיְב םש ויחֶאְל םיִקָהְל יִּמְביןַאמ הָרְמָאְוםינקְה-לֶא
 8 דַמָע ויִלַא ורּדו וריעדינקז ולדארקו :יִמְּבי הָבֶא אֶל
 9 יניעל ֹוְלֲא ופְמְבְי הֶשְנִו :ּהָקְחְקְל יִּתְצַפַח אָל רַמָאְ
 זַתְנָעְו ינְפְּב הסריו ולגה לעמ ולענ הָצְלֶחְו םינקזה

 :יָחָא תיִבתַא ְָנְביאְל רֶׁשֲא שיא הֶׂשֲעַי הָכָּב הָרְמָאְו
 וג וצְנייְכ ם  :לענַה ץולח תיֵב לֵאְרְשְב ומָש אָרְקִנ
 -תֶא ליִצַהְל דֶחֶאָה תֶׁשֲא הָבָרָקְו ויֵחָאְו שיא ודִחְייִשֶנַ
 9 התו :ויָׁשְבְמּב הָקוחָהְו הדי הָחְלְׁשְ ורפמ מ השיא
 וג ןֶבֲא ָךְיִכְּב ל היהידאל ם ונע םֹוִחָה אָל הָּפּכיתָא
 14 הָפיִאְו הָפיִא ָךְתיֵבְּב ךְל הָיָהיאל :הָנמְקו הָכדְנ ןְבָא
 וט הָמלׁש הָפיא ְךֶלהיִהי קדצְו הָמלְש ןְבֶא :הֶנטְקּו הָלֹודְ
 -רֶׁשֲא .הָמְרֲאָה לע ףיִמְי ּוכיִרֲאְ ןעמל ךלדהְיהְי קֶדָצָ
 6 הׂשָל"לְּכ ףיקלֶא הָוהְי תבעו יִכ :ךל ןתנ ףיקלַא החי
 ריטפמ 2 :לוע הֶׂשֲע לכ הֶּלֵא

 וז ּםיָרְצִמִמ םָכְתאָצְב ְךרָּדִכ קקמע ְךְל הָׂשְערׁשֲא תֶא רו
 8 הָתַאְו ףירחא םיִלָשַחְנהַלָּכ ךִּכ בגו ךרדּכ ףרק רֶׁשֲא
 ופ | ףיִקְלֶא הוה נב היה :םיִהלֶא אָרָי אָלְו גף
 ןפנ ףיהלָאדהוהְי רשא ץרְֶּב ביס ףיִביא"לְבִמ דל
 םימְשה תחתמ קלֶמַע רֶכזתֶא הָחְמַּת הֶפַשרְל הָלֲחנ ל
 :חָבָׁשַּת אל

 .Car. XXVI וכ

 0: פ פ פ
 א דל ןתנ לא הָוהי רשא ץֶרָאָה"לֶא אֹובָתיִכ הָיָה
 2 יִרפיִלָּכותישארִמ ּתחְקְלְו :הָב ָתְבׁשְו הָתְשרִיְו הָלָחְ
 ףל ןתי הלא הָוהְי שא ףצְראְמ איָבּת רֶׁשֲא הָמְדֶאָ
 לא הנח מב רֶשֶא םוקמה"לָא כלַהְו אנט תְמשְ

 ןכשל
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Lad 3םהַה סמ ה רֶׁשֲא ןח לָאז ָהאָבּו :םָׁש מש  

 הָכְל - uh הש הוה עפשנ הֶׁשֲא ץראה 4
 יָהלֲ הוי המ נפל .וחינהו ףדימ אנֲמַה .ןקפה

 דָרְיויִבָא דבא ימרא דיהלֶא הוה ו ינפל תרמו תיִנָעְו ה

 סּוצָע לד יוגְל םשדיחינ טָעְמ יתמכ םש רג הָמְורְצִמ
 הדְרבָע :ּונילָע ונתיו ונועיו םירצמה ּנָתא ועריו :בֶרָו <
 -תֶא הָוהְי עמשו ּוניתבָא יהלֶא הָוהְיילֶא קלע :הֶשָק ד
 ונַאצוו | :וטצהלחתאו ונלמעדתַאְו ניננתא אְרִו ונלק 8

 כְדג אָרסבו הוט ערוכו הכה יב םירצממ הוהו
 וגלי הוה םֹוכָּמַה-לֶא ּונָאְבְיו :םיִתַפְמְבּו תותאְבּו 9

 הגה הו :שָכְדו בֶלָח תכְז ץרֶא תאוה ץֶרָאְהתֶא
himה יל הָּתְתנ"רׁשָא המראה כ יִרְּ תישאריתא  

 קבל יִהלֲא הת ד רֶׁשֲא לש תָחמׁשְו ג
 רְׁשֲעְל הָלְכְת יִכ ס :ףכְרקב רשא רד יולהו הָתַא

 רשעמה תש תשילשה הָנְׁשַּב ְךָתֶאוב .רׂשעמלְכיתֶא
 ףירעשב ָּלְכֲאְו הֶנְמְלַאְלְו םותיל רגל יול התת
 -ןמ שָדְלַה יתרעב הלא הוה ינפל ְרַמֶאְו :ּוטְבָשְו 3

 =לֶמְּב הָיְמְלַאְלְו םּותיל רגלו ול ויַתַתְנ םגו תיבה
 יּתָחַבְׁש אֶל ּיַתוְצִמִמ יִּתְרַבֲע-אָל ינָתיוצ רש ְּךֵתנְצמ

 -אלו אֵמְטְב ונָמִמ יתרעבדאלו ועממ ינאְב יִּתְלכֲאאָל 4
 לֶכָכ יִתיׂשָע יִלֶא היה ליקב יתְעַמְט תמל ּונמִמ יֵּתָתנ

 ְךַרְבּו םִימָׁשַהןִמ ףשדק ןועממ הָפיִקְשה :יִנֲתוצ רש ופ
 רֶׁשֲאַּכ ול הת רְׁשֲא המְדַאָה םִאְו לארשידתַא ל ףְמעְתֶא
 הוה םִיַה ס :שָבְְבָלִח תב ץרא וניתבאל תעבשנ 5
 -תֶאְו הֶלֶאָה םיִקְחַהתֶא תושעל ךוצמ יַחְלֶא הוי '

 םיטפשמה
 קייב ץמק ד. 14
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 "לכו ְךְבֶבְלילֶכְּב םֶתוא תישָעְו תרמעְו םיטְּפְשמה
 וז םםיהלאל דל תויהְל םויק ּתְרַמָאַה הוה תֶא :ףשפנ
 משל ַמּפְשִמּו יָת ויקה משלו ודב תֶכְלְלְו
 ו רֶׁשֲאַכ הָלנְכ םעל ול תיל םוַהְּךְריִמֲאַה הו לק
 9 גַהלָּכ ל ןֹויְלָע ךּהתְלּ :וָתֹוצמלְּכ המשל לרב
 שדקיסע הלו תְראפִתְלו םשלו הָלַהְתְל הֶשָע רֶׁשֲא
 es ורד רש לא הל

ioאא.  Car.זכ  

 א לָכיתֶא רמָׁש רמאל םַעָהתֶא לֵאָדְׂשִי ינקו השמ וצי
 2 רֶׁשֲא םיַּב הָיִהְו :םויה םֶכָתֶא הָוצְמ יִכֹנֲא רֶשֲא הָוְצַמַה
 ףל ןתנ יֵהלֲא הוהְי-רׁשא ץֶרָאָהילֲא ןדְרוהדתַא ורב
 ג תְבַחְכְו :דישּכ םָתֹא ָתָדׂשְו תולדג םֶנָבֲא דל תמה
 לׁשֲא ןעמל ֵּרְבְעְב תאוַה הָרותה יִרְבִּדלְּכיתֶא ןהילע
 תַבְז ץרא לל ןתנ | יָהְלֶא הוהי-רְׁשֲא ץֶרָאְְלֶא אֹבָּת
 4 יהו :ךל דיתבאהיקלַא הוה רבִּד רֶׁשֲאַכ שבו בְלֲח
 רֶׁשֲא הָלֲאָה םִנָבֲאָהיתֶא ּומיקְּת ןּדְריהְתֶא םֶכְרְבָעְּכ
 :דיִשָּב םָתֹא תְדשו לבי רהְּב םוה םֶכְתֶא הָוצִמ יִכְָא
 ה ףיִנָתדאְל םיִנָבַא חְָמ a הלֶא הוהיל חכזמ םֶש תב
 6 קדְוהי המה ini תומלט םֶנָבֲא :לזרב %

 -  Mae Awl” (000000 7 = = ltr. Weazie WR RARה ₪

 כ :בטה ראפ ues hs יביא םיגבאה
 9 - לאש לכלא םילה םִנֵהְכַה הָׁשֹמ רכדוו

RABY aps 

 5 : םיְּכ םְעָהיתֶא הַׁשמ וצמ ס :םתַהד דצמ ל יבא רָשָא
 1 םיִּרְג רהי"לע םעָהתֶא הבנו ולמי .הָלֶא :רמאל אוהה

 םכרבעב
 ירק יחרמ 10. | קחב אמק ד. 9. | החוהס'ַב =. 8, ןיכ
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 ףסויו רֶקשֶשיו הָדּוהו יולו ןועמש ןדְריהתֶא םֶכְרְבְעְב
 דג ןמואר לָביִע רֵהְּב הָלָלְקַה-לַע ָדְמעי הָלֶאְו :ןֶָיִנבו 5
 ׁשיִא-לְּכלֶא וָרְמֲאְו סולה נֲעְו זיִלָּתְפִת ד ןלובזו רֶׁשֲאְו 4
 לָסָּפ הֶׂשֲעַי רֶׁשֲא ׁשיִאָה רוָרָא ם :םֶר לוק לֶאְרְשָי ומ

 נָעְו רֶתָּקַּכ םֵׂשְו ׁשֵרָה יִדָי הׂשֲעַמ הָוהְי תבַעִת הָכֵסַמו
 ָמֲאְווֵכֲא הלקמ רּורָא ם = מא וְרְמָאְו םֶעָה"ִלָכ 5
 רֶמֶאְווהֲעְר לב גיסמ רורָא ס | :ןֵמָא םֶעָה"לְּכ רֶמָאְו ו
 רֶמָאְו ְךֵרָּוַּכ ךע הנְשמ רּורָא ם | :ןִמֶא םֶעָהילָּכ ₪
 םותידרג טפְׁשִמ הטמ רּורָא ס  :ןמָא םַעָהיִלָּכ 9

 ויִבָא תֶׁשֲא-סִע בכש רּורָא :ןמָא םַעָה"לָּכ רַמָאְו הנְמְלַאְו כ
 בכש רּורָא ם ןִמֶא םֶעָה"לְּכ רֶמָאְו ובא ףנכ הָכָנ יִּכ ג

 בָכש רּורֶא ם  :ןֶמָא םַעָקלְּכ רָמִאְו הָמַהְּב"לָכְםִע
 פ :ןֶמֶא םֶעָהלְּב רֶמִאו ומאדתב וא ויֵבֲא-תַּב ותחַאדמע
 רּורָא ם :ןמֶא סֶעְה"לָּכ רֶמָאְו וָּתנַתְחִדבִע בכש רורָא 4
 ררָא ם | מא םָעָה"לְּכ רֶמָאְו רֶתָקִּב והער המ הכ

 ס :ןמָא םֶעָה"לְּכ רַמָאְו יקְנ םָּד שפג תֹוְּכַהְל דחש חקל

 תרושצְק תאויהָרוּתַה יָרְבַּד תֶא םיָכיאְל רָׁשֲא רורָא א
 פ :ןֵמָא םֶעָהּכ רָמָאְו םָתֹוא

 .Car. XXv חכ חכ

 רָמשְל יָהְלֶא הָוהְי לוקְב עמָשִּת עַמָשהִא הָיָה א
 דת םַה ָךוצְמ יִכְנִא רָשָא ויָתוצִמילָּכדתֶא תושעל

 -לָּב לע יאָבּו :ץֶרָאָה לכ לע ןיִלָע הלא הנה ג
 :ּךיִקְלֶא הָוהְי לוקְּב עמשת יכ ףנישהו הָלֲאָה תכְרְּבַה
 ָךְנְמְביִיִרֶּפ דוְרְּב :הָרְׂשִב הָּתַא דורְכו רָב הָּתַא רָב ג

 :ףנאצ תורתשעו דיפלא ךנש ךַחְמָהְב יֵרְפָּךְתָמְדַא יָרְפּו
 הָתַא וָרְבּוְּאבְּב הָתַא ירְּב ְָּתְראְׁשמו האנט רָב 6
 םיפננ ְּךִלְע םיִמָּקַה יִבָיִאתֶא ָהָוהְי ןתי :ָּחאֵצְב ¢

 סוני םיכְרְד הָעְבְׁשְבּוְךיִלֲא ּוָאְצִי דָחֶא ךְרָבְּב נפל
 ךינפל
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 8 ָלָׁשִמ לָכְבְּיִמְסַאַב ָקְרְּבַהתֶא תא הָודְי וצי נפל
 9 יףמיקי ל ןתנ הלא הָוהי-רְׁשֲא ץֶראְּב כרב דד
 -זרֶא רֹמְׁשִת יִכ ְךְליעּבְׁשנ רׁשֲאכ שודק םעל ול הוה
 יץְרֶַהְי יעל ארו :ויכְרדּב תְכלֲה יִלֲא הָוהְי תֹוצִמ
 גג וה ְּךְרֶתוהְו ָּרַמִמ וארו ףילע אָרְקנ הָוהְי םש יּ
 לע ְִּתַמְִ יִרְפְבו ֶּּתמָהְב ירפכו נב יִרפְּב הָבֹוטְל
 9 חֶּתְפִי דל תתְל ףיתבַאל הָוהְי עּבָשנ רֶׁשֲא הָמְדֲאָה
 ְךְצְרַא-רַמְמ תתל םיִמְשַהתֶא בוטה ֹורָצוא"תֶא דו הוה
 םיפר םייג תיולהו דדי הָשעְמלּכ תֶא בלו ועְּב
 13 קר תייָרְו בזל אלו שארל הוה נתנו :הנלה אל הָחַאְו
 רוה תֶוצמְדלֶא עמשתחיכ הֶטָמְל הָיְהְת אָלְו הָלְעַמְל
 ג4 רוסְתאָלְו :תושַעְלו רמשל םַ ד ךוצמ יִכנָא רֶׁשֲא והלא
 לואמשו ןימי םיַהםֶכְתֶא הוצמ ינָא רֶׁשֲא םיִרְבְּדַה-לְּכִמ
 : :םְֶבעְל םיִרחא םיִהלֲא ירא תל
 ומ תושָעל רַמָׁשִל הלא הָוהָי לוקְּב עָמָשת אלפא הָיָה
 ואבו םויה דוצמ יִכְנָא רֶׁשֲא ויָתְפחו ויַתוצַמְדלָבתֶא
 4 ריִעָּב הָּתַא רּורֶא :ףונישהו הֶלֶאָה תְלְלְקַהילָּכ ולָע
 18 "ר רּורֶא :ףִּתְרַאְשִמו ךאְנפ רּורָא :הֶרָשּפ הָּתַא רּורָאְו
 " רוָרֶא :ףנאצ תָרּתְׁשעו דיפלא רֶגְׁשךֵתָמְרֲא ירו נט
 כ -תֶא בוהה חלש :ּךַתאַצְּב הָּתַא וראו ְךָאבְּב הָּתַא
 דדי חַלְׁשִמלְכְּב תֶרעְנִמַה-תֶאְו הָמּוהמַה-תֶא הָרֲאִמַה
 עֶר ינפמ רַהמ ְּךְדְבַא-דעְו ְּךְדַמַׁשַה רע הֵׂשֲעַּת רֵׁשֲא
 1 דע רֶבָּדַהתַא ךּכ הוי קבר :ינָתבע רֶׁשֲא ףיללעמ
 :ּהָתְׁשרל הָמָשאָב הָתאירשַא הָמָרֲאָה למ ְךֶהֶא ותל
 22 םֶרָחַבּו רֶחרָחַבי תָהלּב תַחַּדַקַבּו תַפֲחַׁשִב הוהְי הָכְכ

  -לֵערׁשְּיִמׁש וה יַּדְבֶאעופְדרוזוקְיהופשְבו
 = -תֶא הי ןקי :לורפ ףְחַּתירְׁשאץֶרֲאָו תׁשֲחנָבשאְר
 רטמ ו

 ףריוחי ז. 14,
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 : ךרמשה ךע דילע דרי םימָשהְדמ רֶפָעְוקַבא ךצְר רטִמ
 רילא אצת דָחֶא ךְרֶרְב ליבא נפל ףע | הוה נתי הכ

 תוכְלְמִמ לכל העל תייהו נפל םנְת םיִכְרִד העְבָשְב
 תַמָהְבְלופימשה ףועדלכל לכַאמל דתלבנ הָתהוֶרָאָה

 םיִלֹפצַבּו םיצמ ןיחשב היהְי הָכְכִי :דירחמ ןיאו ץראה יז
 הוה הָכְכַי :אַפָרהל לכות"אל רשא םֶרָחְבּו ברנו 3
 םירָהצְב ששממ תייִהְו :בבל ןוהְמתְבּו ןורועְבו ןעְנשְב 9

 ףיכְרְדדתֶא הילצת אלו res רעה ששמָי רׁשֲאּכ
 שרָאה השא :עישומ ןיאְו םימוה-לָּכ לזו קָׁשָלךַא יָה ל

 עמה םרָּכ וכ בָשַתאָלְו הנכה תב הָנלֶגשַי רח שיאו
 לרמח לממ לכאתאלו רעל חּוְבְמ רוש זּנְלְלחְה אֶל גג
 ל ןיאו כל תנְתְנ ךנאְצ ךְל בשָי אָלְ נפל ל

 תואר .דוניעו רחא םעל םינתנ ףיַתנְבו נב :עישומ ג
 "לָּכְו ףְִמְדִא יִרְּפ די לאלןיאו טק םֶהיִלֲא תֹוָָכְו
 ץוצרו קּושע קר יהו תְעְדייאָל רֶׁשֲא םע לכאי עי

 :רָאְרַּת רשֶא ךיניע האְרממ ענָשְמ תה :םיִמּוהְ"לְּכ 4
 רֶׁשֲא םיקשה-לעו םיכרכה"לע עמ ןיקשב הוה הָמְכַי הל

 הוהי דלי :רהקדק דעו ףלנר ףכמ אפרהל לכותזאל
 -אָל רשא יונדלֶא לע םיִקָּת רׁשֲא לָכְלַמדתֶאְו לתא
 :ןְבָאְו ץע םירחא םיקלֶא םש דב ףיקבצו הָתַא תְָד
 ךנהנרשא םימעה - הנשל לָשמְל ia הָיָה

 אלו התשתראל ןייו תָדָבְעְו עטת םיִמְרכ :הָּבְראָה 9
 ְלּובְגילֶכְּב ל הי םיתיז :תְלּתַה נְלְכאָה יִּכ רגָאָת מ
 -אלְו דילות תִֹנְבּו םיִנָּכ :דתיז לשו יִכ וסת אָל ןָמָׁשְו 4
 שרי דתְמְדא יִרְפּו צעל :יכשמ וכלי יּכ לו ויהי 2
 הֶלָעְ הֶלְעַמ לע הל ְּבְרַקְב רֵׁשֲא רגה :לְלצה 43

 התאו
v. 7.פסב חתפ צ. 42. 'ק הנבכשי צץ. 30. ק םירוחטכו  
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 4 נְולת אֵל הָּתַאְו דולי אּוָה :הָממ הָטִמ דַרֵת הָּתַאְו
 המ ככ ויִלָע ואבו :בזְל היהּת הָתַאְו שארל הָיָה אה
 אלי ךרמשה דע דונישהו לופדרו הָלֶאָה תולְלקַה
 רׁשֲא ויָתְחו ויתוְצַמ רָמָשל דיָהלֶא הוה לוק תמש
 % תַחַּת :םלועדדע דערובּו תפומלו תואל דב וה :דוצ
 " בל םּוטְבּו הָחְמִׂשְּב הלא הוהי-תֶא תדבְעהאל רשא
 48 ֶּב הוה טֲחְּלשִי רֶׁשֲא ְךיביָאהתֶא תדעו :לכ ברמ
 -לַע להב לע ןתנ לב רֶסָחְבּו םֶריִעְבּו אָמְצְבּו בַעְְּ
 49 לחרמ יג לע הָוהְי אשי :ךתא וִריִמְשַה דע ךֶראוצ
 עמשתדאל רשא יי רשגה האדי רשאּכ ץֶרָאָה הצקמ
 גאל רעו כל םיִָּפ אשידאל רֵׁשֲא םינפ זע יי :ונשל
 9 רשא ךרמשה דע ךתמדַאהירְפו ךִּתְמַהְב יִרפ לָכָא חי
 תַרְתָשְַו דיפְלַא רגש רצו שורית גָד לל ריאשידאל
 ₪ תֶדָר דע דיִרְְׁש-לְבְּב דל רצה :ךָתא ודיִבֲאַה דע ך גאצ
 -לֶבְּב ןהְּב המפ הָּתַא רֶׁשֲא תֹורצְבַהְו תַהבגַה ךיקמח
 הָוהְי ןתְנ רֶׁשֲא ראלב ְדיִלְעְׁש-לֶבְּב דל רצהו דצרא
 ₪ רֶׁשֲא יתנו ךינְּב רש ל נְמַביִרְפ תְלַכאְ :ךל דִיָקְלֶא
 ל קיִצי=רָׁשֲא קוצְמְבּו רוצְמּב ףיהלֶא הודי דלג
 % ויֵהֲאְב ונע עַרַּת דֶאְמ גְנָעְהְו דִּב ְּךֵבָה ׁשיִאָה ובא
 הנ ךַחַאְל | תַּתִמ :ריִתְי רש וב רָתיבּו וקיח תׁשֲאְבּו
 לכ ולדריאשה יִלְּבִמ לאי רֶׁשֲא ֹונָכ רשבמ םָהמ
 :ְּדִרְעְׁש--לכְּב ָךְבַא ךל קיצי רשא קיצְמְבּו רֹוצְמְּב
 "לע אה ּהָלְנרִ"ףכ הָתְסניאל רֶשָא הָגְַעָהְו ְְב הָּכַרָה
 ְּבְבו הָקיִח שיִאְב הנע עֶרַּת ר ננעתהמ ץֶרָאָה
 ₪ רֶׁשֲא לינכבו הילר ןיּבמ | תַצויה ּהָתְיְלְשְבּו :הָּתְבְב
 רֶׁשֲא קוצָמְבּורוצמְּב רֶתָפַּפ לָפירֶסֶלְּב םֶלְכאָתיִּכ דל
 ₪ -תֶא תושעל רמָשת אלמא ירָעָשּכ ָדְבִִא ךל קיצי
 -לכ רי(

 5 של

 22 לא וסח +01,
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 זרָאְרְיְל הוה רפָּפַּב םיִבְתְּכַה תאזה הָרותַה יִרְבּדלְכ
 אָלְפַהו ְִּהלֲא הוה תא הוה ארנה ָּבכַה םֵׁשֲהתֶא 9

 תֹנְמֲאנְו תלדג תוָכמ ד ףעְרז תֹוּכִמ תֶאְו ְִתְלַמתֶא היה
 םִיְַצִמ הוָדמ"לְּכ תֶא לַּב םיִׁשהְו :םיִנָמֲאנְו םיִעְר םִיִלָחו פ
 הָּפַמילֶכְו יִלָחלְּכ םג ב יִקְבְדְו םהיִנְפמ תרי רֶׁשֲא 1

 יל הָוהְי םלעָי תאוה הרותה רַפֹכְּב בּותָכ אָל לָשֶא
 םֶתיִיַה רשֶא תַחּת טָעְמ יֵתְמּב םָּתְרַאִׁשנו :ךרמשה דע 5

 es הוה לוּ ָתְעמָׁש אָליּכ בבל םימשה יִכְבּכְב
 תוּבְרַהְלּו | כת : םיִמיַהְל םֶכיִלע הורי שָשרָשֶאּכ הָיָה 5

 רימשהלו םָכְתֶא דיִבֲאַהְל םֶכיִלָע הָוהְי שישי ןּכ םֶכְתֶא
 תֶמָשאָב הָּתַא-רָׁשַא הַמְרֲאָה לעמ םֶתְחַפִו םֶכְתֶא

 ך ךכנ

 -רעְו ץֶרָאָה הֶצְלִמ םינעָה"לבְּב הֶוְיּדְציִפַהְ :ּהָתְׁשְרל א
 תְעְדי-אל רשא םיִרֵחֶא םִיִהלֲא םָׁש ּתְדַבַעְו ץֶרֶאָה הצק

 דאלו עיגְרת אל םֵהָה םיוגבּו :ןְבָאָו ץע ֵּתבֲאְ הָּתַא הס
 לכו זר בל םָׁש ךל היה פת ךלנרהבְל חנָמ היה

 דחפו ךנעמ ךל םיאלת דייח ָהָו :שפג יבא םִיניִע 6
 ןתורימ למאה רָכבַב :ייחְּב ןיִמַאַה אָלְו םַמֹוְו הלל ז

 רשא בָבֶל רה רקפ ןתידימ רמאה בֶרעְבּו ברע
 םִיַרְצִמוהָוהְיְּדְביִׁשֲהַו :הָאְרה רשא ְךיניִע האְרמַמּו דָהפַת 8

 ּהתאְרל דוע ףיסת-אל צל ִּתְרַמָא רשא ךרדכ תנא
 :הנק ןיִאְ תוחפשלו םיִדְבַעַל באל םָׁש םָּתְרַּכַמְתַהְו

 תרכל הֶשמתֶא הָוהְי הָיצדרֶשַא תיִרְּבַה ירד הלא ם 9

 תֶרָלירֶשַא תיִרָבַה דכלמ בָאמ ץֶרָאְב לֵארׂשִ נב
 יענשש :פ :בֵרֹהְּב םּתַא

Car. XXIX. טכ מ 

 םֵתיֵאָר םֶּתַא םָהֵלֶא רֶמאֹו לֵאְרְׂשִי-לְּכ-לָא השמ אָרָהִַו א
 הערפל םירצמ ץֶרָאְּב םכיניעל הוהְי הָשִע רׁשֲאלְּכ תא

 לכלו
 קייזב ףמק ז. 67. קים מק ז. 62. חיכ
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 גאָר רֶׁשֲא תֹלדְנַה תופמַה :ֹוִצְרֲא"לָכְלּו ויָדְבַע"לָכְל
 ג רוה ןתְנדאלו :םָהָה םיִלדְנה םיִתְפְּמַהו תתֹאָה ני
 םויה דע עמשל םיָאו תוארל םיניִעְו תעְרְל בל םֶכָל
 + ולבדאל רבְדִמּפ הָנָש םיִעְבְרַא םֶכְתֶא דלא :הָוה
 ה םֶחָל :דלת לעמ הָתְלב-אל ףלענו םכילעמ טְכיִתְמְלש
 ₪ יִנֲא יפ ועדת ןעמל םֵתיִתְׁש אל רכשו ןייו םהְלַכֲא אל
 2 ה למ קיס או הוה םוָמָמַהלֲא אתו :םכיִהְלָא הוה
 ז הק :םכנו הָמְחְלִמל ונתארקל ןשְבַהידלַמ גו ןוּבשמ
 טָבש יצחלו ידנלו ינבוארל הֶלָחְנְל ּהָנִּתַו םִצְרַאתֶא
 6 םקא םָתישֲו תאוה תיבה רבא םֶהרמְשו זימה
 :ןושעת רֶׁשֲא"לְּכ תֶא ּוליְֿׂשַּת ןעמְל

 האפ פ
 י םֶכיִשאָר םֶכיֵהְלֲא הָוהְי ינפל םֶבְלִּכ םויה םיִבָצִנ םֶתַא
 י םֶכְפִט :לֵאְרְׂשִי שיא לפ םֶכיִרְטְשְו םֶכיִנְקְז ם םֶכיִטְבְש
 באש דע ףיצע בטחמ ףינהמ ברקפ רֶׁשֲא רנו םכישנ
 11 הָוהְי רֶׁשֲא ולב ףיהלא הוה תירבפ דְרְבֶעְל :ףימימ
 א ול םוה לֶתְאיסיקַה ןעמל :םווה ְּךמִע תר ְךיהלֲא
 רֵׁשֲאכְו ךְלירָּבַּד רֶׁשֲאַּכ םיללאל ליהִיְִו אָהְו םעל
 9 םֶבְּתִא אלו :בֶקעְל קחי םֶהְרְכִאְ ְיִתֹבֲאְל עַבׁשְ
 :תאֹוַה הָלֲאָה-תֶאְו תאוה תיִרְּבַהדתֶא תר יָא םכדְבְל
 4 ּוניהְלֲא הוה ונפל םויה דמע ונע הפ נשי רשת כ
 פ "רַשֶא תא םֶתְעִדְי םֶתַאהיִּכ :םויה ונָמָע הפ ונניא רשא תאו
 : רשא םיוגה ברק לְרבְע"רְׁשַא תאו םירצמ ץֶרָאְּב נבי
 5 ןָבָאְו ץע םהיִלְלִג תֶאְו םֵהיִצָקׁש-תֶא ּואְרִַו :םָתְרבַע
 וז וא הש שיא םֶכָּב שיִּפ .:םֶהָמְע רשא בָהֶה ףַסִּ
 רוחי םעמ םויה הָנֹפ ובבל רֶׁשֲא טְבׁשרא הָחְּפְשִמ
 ככ שי םָהָה טיגַה יהלֲא-תֶא דבעל תָכְלְל וניהלֶא
 89 הֶלֶאַה יִרְְדדתֶא עָמְשְּב הָיִהְו :הנעלְו שאר הָרֹפ שר

 תאוה 22*
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 יִּכ יִלהְיָהְי םולָש רמאל ּובָבְלַּכ ךרְּבְתַהְו תאוה
 :הדאְמְצַההתֶא הֶוְרִה תופס ןעמל ךלא יִּבל תושב

 ותָאְנְקְו הוהְייףא ןשְעָי וא יפ ול חְלְס הוהְי הבאידאל 9
 הוה רַב הָבּותְּכַה הֶלָאָה"לָּכ וב הָצְבַרְו אוהה שאב

 רוה ולידבהְו :םִיִמְׁשַה תחתמ ומשדתַא הָוהְי הָחָמּו כ
 הָבּותְּכַה תירבה תוְלֶא לכְּכ לארשי יטבש לפמ הלְרל

 רשא םֶכיִַּב ןוֲחֲאָה רודה רֹמָאְו :הוה הָרותַה רַפְסְּב 2
 ּאָרְו הקוחר ץֶרָאמ אבי רשא יִרְגַהְ םקירחאמ ומּוקְ
 רוה הלֲח-רְׁשַ היִאְלֲחַּתתֶאְו אוַהַה ץרָאה הומה

 אָלְו עבות אל הָצְרַא-לכ הפרש הלמו תירפנ :הָב ל
 הרמעו םֶלָס תכפהמכ בשעילכ ּהב הלעודאלו .חמצת

 ורָמָאְו :ֹותְמֲהבּו ופַאְּב הוי ךפַה רֶׁשֲא םייבצו הָמְדַא 3
 ירח המ תאוה ץֶראל הָבּכ הוהי הָשע המ"לע םינַה"לְּ

 - הוחְתירְּבתַאובְע רׁשֲא לע ּורְמֲאְו :הֶזה לודנה ףַאָה א
 ץראמ םָתֹא ואיִצוְְּב םֶמַע תֶרָּכ רֶׁשֲא םָתֹבֲא יִהלֲא

 םֵהְל ווחתשיו םיִרֲחַא םיקלֶא ודבעיו ּוכְליו :םִיָרְצִמ הכ
 הָוהְי ףא-רהו :םָהְל קלח אָלְו םועדיאל רשא םיהלָא א

 קָבּותְּכַה הֶלְלקַה"לְכיתא היֶלָע איִבְהְל אוק ץֶרָאְּב
 קדָמַחְבּו ףאְּב םֶתְמדַא לַעַמ הָוהְי םשת :הוה רַפָּסַב לז

 תֹרָתְסָנַה :הוֲה םיכ תָרָהֲאץרָא-לָאסכטשו לדנהצָקְבּו
 תושעל םלועדדע וינבלו ונל תכננה וניהלֶא הוהיל |

 יענו ם :תאֹוַה הָרותַה יִרְבְּדזלְּכ-תֶא
 .Car. XXX ל

 הֶלְלְקַהְוהָכְרְּבַה הּלַאָה םיִרְבְּדַה"לְּכיֶלָע ּואבְיחיִכ הָיָה א
 רש םיגַה"לַכְּב בְבְללֶא קבשהו דיגפל יִתְתְנ רשא
 לָהלֶא הוהי-דע ּתְבַשְו :הָמָׁש ףיהלא הוי ָךֶמידה
 יִנְבּו הָּתַא םיה ךוצמ יִכנֲא-רְׁשַא לָבָּכ ולב תְעמְשְו
 לכב יינון מש "00
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 י ָךְתובְשתֶא ףיִקְלֶא הָוהְי בָׁשְו :ָּׁשְפנילָכְבָּךְבבקלֶבְּב
 הדו ףציפה רׁשֲא םיִמעָה"לבמ ּצְּבְקְו בֵׁשְו ףמחרו
 םָׁשִמ םִיְמְשַה הצקפ ךחְחִנ ְָהיסִא :הָּמָׁש דיַהלֶא
 ףיקלַא החי איבה :ךקקי םשמו לא הוה צב
 ףפרה) ךכטיהו ּהָתְׁשִרְו ףיִתבא ׁשְררְׁשֲא ץֶרָאָה"לֶא
 ףערו בְבְלתֶאְו ךְכֶּבְלדתֶא ףקלא הָוהְי לֶמו :יתבאמ

. 

 :₪ - ןֵעמְלָךְׁשְפעלֶבכְבְּּדְבְבְללֶכְּב ףיִהְלֶא הָוהְידתֶא הָבֲהַאְל

= Nw 

ob 

 "לע הָלֶאְה תֹלָאָה"לְּכ תא ּףיִהלֲא הָוהְי ןתת יח
 ָתְעַמׁשְו בושת הֶתַאְו :ְּדוִפָרָר רֶׁשֲא ךיאגשדלעו יביא
 ףוצמ יכנָא רֶׁשֲא ויְתֹוצמ"לְכדתֶא תישַעְו הָוהְי לוק
 יִרְפְּב דדי השעמ ו לֶכְּב ָהְלֶא הָוהְי ךְריִתוהְו :םֹיַה
 בוי | יפ הכט ָךְתְמְדִא יִרפְבּ ךִּתְמַהְב יִרְפְבּו נֶמב
 יִכ :ףיִתבַאילע שָשרָשֶאּכ בוטל יִלֶע שּושל הוה
 הָבּותְּכַהויַתְקְִוויתוצמ רָמָשְלּיִהְלֶא הָוהְילוקְּבַעמְשִת
 -לֶבְּב ְךיֶהלֶא הָוהְידלֶא בושת יִכ הוה הָרותַה רָפְְּ
 9 רֶׁשֲא תאוה מַה יִּב ם  :ְּׁשְפעלֶכְבּו ָךְבֶבְל
 :אוק הקזור"אלו ממ אוה תאָלְפנזאל םַה ָךוצְמ יא
 ו ָהָחָקִו המְיִמְשה נָכ"הָלעי ימ רמאל אוק םִיִמָשִּב אָל
 ₪ רמאל אוק םִיל רָבֲעַמ"אָלו :הָנָשַעַ התא ועמו ּונָ
 התא .נעַמְשַיַו ול ָהָחָקְִו םִיַה רֶבַעְילֶא ּונָלירְבֲעַי ימ
 4 ָךְבָבְלבּו ךיפפ דֶאְמ רֶבִּדַה ךילא בורקיפ :הנָשעגו
 :\ םבַחְהְתֶא םויה נפל יתַתְנ הַאְר ם | ותשָעְל
 6 לוצְמ יא רֶׁשֲא :עְרַהְהַתֶאְו תֶוְמַהִהתֶאְו בוטֶהְדתֶאְ
 רָמָשָ) ויכְרְדּב תֶכָלְל ףיָהְלֶא הָוהְודתֶא הָבָהֲאְל םויַ
 הדוהְי כרכו ירו תיחְו וָמְפְׁשִמּו ויתקחו ויָתֹוצְמ
 וז או :הָתְשרְל הָמָשאָב הָּתַארָׁשַא ץֶרָאְב ֵהלֶא
 ,, םםיקלאל ָתְיַחַּתְׁשַהו תחד עָמשת אָלְו ְָבָבְל הני
 2 ןודְבאָּת דָבֶא יכ םויה םֶכָל יִתְדְגה :םֶּתְדַבִַו םיִרְחֶא

 אל

 6 | ישימח

9 

. 



 -תֶא רבע הָּתַא רׁשֲא הָמְדֶאְהְילַע םיִמָי ןְכִרַאההאל
 -זרָא םויה םָבָב יִתֹרְעַה ּהָּתְׁשרל הָּמָׁש אֹובְל ןדריה 9

 הָכְרְבַה ּףינְפְל יִּתָתָנ תֶוְמהְו םייחה ץְרָאָה-תֶאְו םִימָׁשַה
 הָבָהַאְל :ּדֲעְרְת הָתַא הָיִחִּת ןעמל םייחב ּתְרַחְכּוהְלְלקַהְו כ

 ףייח אּוה יכ ָֹב"הָקְבְדְלו ולְקְּב עמשל ְיָהלֲא הָוהְיתֶא
 ףיתבָאל הוהְי עבֶשנ רֶׁשֲא הָמָרָאָה"לע תָבָשְל ימי ךִרַאְ
 :םָהְל תֶתְל בֶקְעיְלו קָחְצְִל םֶהְרְבאל

 .Car אאאז אל

 ₪2 795 B אל
 :לֶאְרְשילְּכילֶא הָלֲאָה םיִרְבְּדַהיתֶא רדיו השמ לו א
 -אָל .םויה יכנָא הָנָׁש םיִרְׂשֲעְו הָאְמְדּב םֶהְלַא רָמאָ 2

 -תֶא רֶבָעְת אָל ילֵא הַמָא הָוהְיַו אובְלְו תאצְל דוָע לכיא
 דימשידאוה ףיִנָפל רבע  אּוָה הלא הוהָי :הָוה ןְדריַה *

 רבע אוה עשוהי םֶתשריו ףיִנְפְלִמ הָלֶאָה םיוגהדתַא
 הֶשָע רשֶאּכ םֵהָל הָוהְי הֶשָעְו :הָוהְי רב רָשֶאְכ נפל <

 :םתא דימשה רשא םֶצְראְלו יִרַמָאַה יכְלִמ גועל ןוחיסל
 רֶׁשֲא הֶוֲצמַה-לכְּכ םֶהְל םֶתישְעַו םכינפל הָוהֶי םֶנְתְנּ

 םֶהינְפַמּוצְרעַּת-לֵאָווִאדיתחלֵאּוצְמאָוּוקזח :םֶכְתֶא יִתְַצ
 :ךכוע אלו ךפרנ אל מע ךלהה אוה הלא הָוהְי יכ 2
 לַאָרְׂשִ-לְכ יניעל ּויְלַא רמאיו עשוהיל השמ אָרְקַו ם ד

 רֶׁשֲא ץֶרָאְהְדלֶא הֹוה םֶעָחדתֶא אֹובָּת הָּתַא יִּכ ץֶמֶאְו קַח
 :םָהֹוא הָנליִחְנּת הָּתַאְו םהֶל תתל םָתֹבֲאַל הָוהְי עַבְׁשנ
 אלו ךפרי אל ךמע היהי אוה פק ךלהה ו אה היה
 הרֶרוּתַהתֶא הָׁשֹמ םָּתְכו :תֶחַת אָלְו אָריִת אֶל ָךְבְִָי ל
 ןיראדתא םיאשנה יל נב םיִנְָכהְלֶא הָנְתַ תאוה <
 םָתֹוא השמ ןצוו :לארשי :ןנקילָּבלֶאְו הוה תיִרְּב

 יחְּב הָטַמָשַה תנש ךעמְּב םיִנָש עב | ץקמ רָמאל
cteWeidw’ ‘cdo 1תוכסה  
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 גג ;ְדָוהְי יִנְפדתָא תֹואָרְל לֵאָדְׂשִי--לָכ אֹובְּב :תְּכִּפַה
 זראוה הָרותַהדתֶא אֹרְקַּת רֶקְבְי רׁשֲא םוקָמַּב הלא
 ו: םיִשְנָאה םֶעָהדתֶא לֵהְכַה :םָהיֲאְּב לאל דג
 ןעמלו ופמשי ןעמל דירעשּכ רשא דרגו ףטהְ םישנהו
 -:רָא תושעל ורמשו םֶכיֵהלֲא הֶוהידתֶא יאָר ודמלי
 2 עמי ופרייאל רשא םַהיִנְבו :תאוה הרותה ירְבְּד-לָכ
 םתַא רֶׁשֲא םיִמיַה-לְּכ םֶכיֵהְלֲא הָוהידתא : הָארל ודְמָל
 מש ןּדְרִיַהדתֶא םיִרְבְל םָתַא רֶׁשֲא הַמְראָד-לַע םייה
 ישימח ַפ ּהָתְׁשִרל
 44 -תֶא ארק תומל ימי וֶכְרִק ןַה השמדלָא הָוהְי רָמאֹ
 עשוהיו הָׁשֹמ ליו ועצאו רעמ לָהׂאְב ּובֵצִיִתַהְו עשה
 ופ ןנע דּמַעְּב לֵהֹאְּב הוי ארו :דעומ לֶהֲאְּב בצי
 ₪ =לָא הוה רֶמא לֲחֶאָ חתַפ-לע נעה רומע דמעיו
 | יִרָמַא הָנֶו הוה םָעָה םָכְו ד ףיתבא"סע בכש גה הֶשמ
 יִנֵבְנעו וּבְרְקְּב המשאב אה רֶׁשֲא ץֶרָאָה-רג יהְלֶא
 גז =םויַב וב יפא הָרְחְו :וִתַא ִּתְרָּכ רעא יִתירּבדתֶא רַּפַהְו
 והאְצַמו לפָאל הָיִהו םֶהמ ינּפ יתרפְסהְו םיִתְבַו אוהה
 -יִכ לע אלה אוהה םִיִּכ רמָאְו תורְצְו תומר תוער
 8 רַתְמַה יִכנָאְו :הֶלֶאָה תִעְרַה יִִאְצִמ יִּכְרְקְּ י יהלֶא ןיא
 קרַשָע רֶׁשֲא הָעְרְד=לְכ לע אוהַה םִייַּכ יִנָּפ ריֵּתְסַא
 ופ -תֶא םכל ובְתְּכ הפעו :םיִרָחֶא םיִהלֲא-לֶא הופ יִּכ
 , םֶהיִפְּב מש לארשיחינְבתא הדמו תאוה הָרישַה
 8 כ :לארשי יִנבְּב דל תאָזה הריִשַה ילדהיהת ןעמל
 טְלָח תַבְז ויִתֹבֲאְ יתְעְבְׁש-רׁשֲא | הָמְדֲאָה-לֶא ּוָאיִבֲא
 םיִרֵהֲא םהלֲא-לֶא הוְפּו ןשדַו עבְׂשְו לַכָאְו שבדו
 גג ןאָצְמתי הָיָהְו :יִתיִרְּבהתֶא רַפַהְו ינוצֲאנו םּודָבַעְ
 לעל נפל תאוה הָביִשַה הָתנעו תורצו תוכר תֹועְר ותא
 רֶׁשֲא ורְצַ-תֶא יִּתְעַדְי יִּכ ֹוִעְרַו יִּתִמ חַכֶשַת אל יִּכ

 אוה
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 :יתעַבְׁשִנ רשא ץֶרָאָה"לֶא ינאיבַא םֶרָמְּב םויה הֶׂשֹע אּוה
 ּהָרָמלנ אוקה םִיַּכ תאוה הָריֵׁשַהיתֶא השמ .בָהְכַ ל
 קח רְמאַֹו ןונךכ עשוהידתַא וצו :לארשי ינָבתֶא 8

 "רֶשֶא ץֶרֲאָהלֲא לארי ינְּבדתֶא איִבַת התא יִכ ץמָאְ
 זדָשמ תִלַכְּכ ו יֵהְר מע הָיהֶא יִכְִאְו םֶהְל יִתְעַכְשנ 4
 וצו :םמְת דע רֶפְסילַע תאומדהרותה יִרְבְדדתֶא בתבל 0

 ַחְֹל :רמאל הָוהְיתיִרְּב ןורָא י יאש) םיולהדתא השמ
 זרי ןוְרֶא דצמ ותא םָתְמִשְו הוה הָרוחה הפס תא

 -תֶא יִתְעְדְ יכנִא יֵכ :דעל דב םָׁש-הִיָהְו םכיִהְלֲא הוה גז
 םיִרְמִמ םויק םֶכָמִעיֵה לדעְּב זֶה הָׁשקְךפְרָעדתַאְ ףירמ +
 -תֶא יִלא וליקקה :יתומ יִרָחְאדיִּכ ףאו הודיע םֶתָיָה 4

 תא םטיִנאְּב הָרְּבַרֲאו םכירמשו םֶכיִמְבְש ינקוילְּכ
 :ץֶראָהתֶאְו םיִמָשַהתֶא םֶּב הֶדיִעֶא "הלאה םיִרְבּדַה

 ךמ םֶּתְרַסְו ןּותחשַת תֶחָשַההיִּכ יתומ יִרָחֶא יתָעד יִּכ 9
 תיִרָחְאְּב הָעְרֶה םֶכְתֶא תאָרָקְו םֶכְתֶא יִתָוַצ רשא ךרדה
 הָשָעמְּב ִמיִעְבַהְ הוה יניעְּב ערֶהתֶא ושַעתִיִּכ םימיה
 ירכא לאְרְשו להקל אְּב המ רד כיד ל

 :םָמִּת ךע תאה הָרישה
 .Car. XXXII בל

 ₪8 2 5 פ פ ב7
 ויְפייֵרְמֲא ץֶרֲאָה עמשתו | הֶרְבדאו םִימָׁשַה ּונְנֲאָה א
 יִתָרְמֲא לטּכ לות יחקל רֶמּמִּכ ףרעי 3

 :בשֶעיִלִע םיכיִבְרכו אָשְריִלָע םֶריִעָשְּ
 :וניקלאק לַרָנ ובה | = אָרְקִא הָוהָי םש יִכ

 טַפְׁשִמ ויֵכְרְּד"לְב יִּכ ולַעַּפ םיִמָּת רּוצַה +
 :אּוה רֶׁשו קידצ לוע ןיִאְו הָנּומֲא לא

 :לִתְלִתְפְו שקע רוד = םמומ וינְכ אל ול תחש ה
pe ee +תוהילה  

 מש הייכ ןמיס דומע שארב צ. 28. | אתלוגסב ץמק ל. 23,  סיסב חחפ +. 21. איל
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 תאֹולְמְנּת הָוהיל ה
 נק ְךיִבָא אוהדאולה
 םלוע תִמ רכז

 ףדעו ליִבָא לאש
 םיוג ןויִלָע לַחְנַהְּב
 םיִמַע תֶלְבְג בצי
 מע הוה קלה יִכ
 רָבָדִמ ץֶרָאְּב יהאְצְמ
 והנני יהְנבְבְס
 .ונק רע רֶשָנְ
 והַחּהִי ֹויֵפְנַּכ שר
 יגחְני ךָדָּב הוה
 ץֶרֶא יִתֲמָּב-לַע הָבכְרי
 עלָפִמ ׁשבָד והקניו

 ןאצ בלו רֶקְּב תֶאְמִח
 םידותעו ןְׁשְבינְּב םיִליִאְ
 :רְמָה"הָּתְׁשּת םנעדסדו
 ָתיִשְּכ ָתיֵבָל תְנַמָׁש
 :ֹותָעְׁשִי רוצ לבניו
 :ּוהָסיִעְִי תכנות
 םועדי אל םיִהלָא

 :םְכיְִבֲא םוָרָעש אל
 :ְָּלְלְחִמ לֵא חֵכְׁשתַו
 :ויתְנְב ו ויִנָב סעַפִמ
 םָתיֵרֲחַא הָמ הָאְרֶא
 :םָּב ןמאדאל םינָב
 םֶהיֵלְבַהְּב יס

 קיזב ץמק לגג. הדתי ר+.. המצע ינפב הביה איהו יחבו יה +. 6.

 םֶכָח אָלְו לָבְנ םע
 יש = ֿוְְכַנ ֶָשֶע אּוה
 רֶדְזְרְד תונש ניב
 ְכורְמאָו נק
 םֶדֶא גב ודיִרְפהְּב
 ;לארשי ינַּפ ךפְסמְל
 זיִתְלַחְנ לָבָה בקש
 ןְמׁשי ללי ּוהָתְבו
 גיני ןושיאּב והנרי
 הי וכול
 :ָֹתָרְבָא-לַע ּוהָאְשי
 שיש = :רכנ לא ומע ןיאו
 יִדָש תָבּנַּת לכאיו

 :רוצ שימלחמ ןמָשו
 םיִרָּכ םֶלֵהםְע
 הָמה תֹיְלְּכ בְלֲהםִע
 צְבִי ןּורָשָי ןַמְׁש
 והָשַע ּהולֶא שטיו
 םיִרְְּב הָאנקִ
 ּהלֶא אל םידשל וחי
 ואָּב בֵרָּקַמ םישְדַח
 יִשָת ךְדְלי רצ
 אנו הוה אר
 םֶהָמ יִנָפ הָריִּתְסַא מאה
 הָּמַה תַכְּפהַה רוד יִּכ

 לֵאזאלְב יִנוֲאְנִק םה
 םעיאָלְּב םַאנקַא נָא

 יעיבר

Pn yop ibid. לת r.2L אית 8. 7M v.ll 
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 ִפַאְב הָהְדָכ שא :םֶסיִעְכִא לָבְנ יונְּב ₪
 = ּהלְבְו ץֶרֶא לַכאֿהו  תיִתְחִּת לואשדדע דקת

 תֹועָר ומיִלָע הָּפְסַא :םיִרָה יִדְסוִמ טַהלּתַו 3

 ףָׁשַר יִמָחְלּו בָעְר זמ :םָבדהָלַכֲא יֵצֲח 4
 םָבחּלְׁשִא תמהְבְרֶש יִריִרְמ בֶטָכו

 בֶרָהילָכְשֶּת ץוחמ  :רָפָעיִלֲחְו תַמֲחע הב
 הֶלּותְב"סג רוחב" הָמיִא םיִרָדָחַמּו

 םָדיֵאְפַא יִּתְרַמָא :הָביִׂש שיִא-מִע קני %
 רּנָא בָיוא םעכ ילול  :םֶרָכְז שֹנֲאמ הָתיֵבְׁשַא גז

 הָמְר ּונְָי ורמי ומיִרָצ ּורּכנְדְּ
 המַה תֹוצע דבא יניַּכ  :תאְזלָּכ לעּפ הָוהְי אָלְו 8
 תאו וליֵּכְׁשי ּומְכָח ול ישמח  :הָנּובַּת םֶהְב ןיאְו 9

 ףֶלֶא דָחֶא ףדִרָי הָכיִא :םֶתיִרחֶאְל ּוניָבָי ל
 םֶרָכִמ םֶרּוצִדיִכ אלזמַא הָבָבְר וסיני םינׁש

 םָרּוצ ּנָרּוצְכ אל יִּכ = :םֶריִנְסַה הָוהיו 31

 םֶגֶפִנ םדס ןְפנמיִכ :םיִליִלָפ ניבא
 ׁשֹורחיֵבְנע ֹומֵבָנַ הָרֹמַע תֹמְדׁשִמּו

 םָנֵי םינת תמח | | :ֹומָל תֶרֹרְמ תֶלְכְׁשַא ₪
 ידְּמִַע ָמָּכ אה אָלָה כא םִנְתְפ ׁשאָרְו 4
 םלשו םָכָנ יל :יתֹרֲצּואְּב םּותַח הל

 םֶריֵא םִי בורק יּכ םֶלָנְר טִמָּת תעְל

 ומע הָוהְי ןיִדְיהיִּ :ומֶל תֶדַתע שָחְו 5
 די תַלְוָאִהיִּכ הָאָרי יֵּ םֶחְנִתי ויָרְבַע"לַעו

 ומיִהְלֶא יא ךמָא :בּזִעְו רצָע םָפָאְו יז
 ּולכאי ֹומיחְבְו בֶלַח רֶׁשֲא :ֹוב ּוָכָח רוצ 8

 םָכְרזעְו מוקי םֶכיִמְנ יי ושי
 אה נא יא ִּכ הָתעוּאְר | = והרס םֶכלֲע יהָי
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 היַחַאְו תיִמָא ינֲא יִדְּמִע םיִהלֶא יא
 ישש  :ליִצמ יֵדְיִמ ןיִאְ אָּפְרֶא יִנֲאַו יִתצִחַמ
 מ = :םלפל נָא יק יתרמו = יִדָ משלא אא
 41 ידי טַפְׁשִמְב וחאתו = יִּבְרִח קָרְּב יתונשדסא
 :םלשֶא יֵאְנְׂשִמַלְו יִרָצְל ז ,ָקָנ בשא
 42 רְׁשְּב לכאת יִּבְרַחְ םֶּדִמ יֵצֲח ריִּכְשַא

 :םוא תוערפ שארמ הָיְבִשְו לָלֶח םֵּדִמ
 43 םוקי ויָרְבַעסִד יִכ ומע םיוג ּונינרה

 מע ותְמְרַא רֶּפְכְ ויִרָצְל ביִשָי קת
 יעיבש מ

 4 םֶעָה יִנְואַּב תאָזהדהְַרישה יִרְבְּדְיִלָּכדתֶא רָּבדו השמ אבו
 המ םיִרְבּדַהלּיתַא רכרל הָשמ לכו :ןונוב עשוהו אּוה
 < םָפְבְבְל ומיש םֶהָלַא רָמאַו :לַארׂשַײלְכ-לֶא הָלאַה
 םִוצּת רֶׁשֲא םויה םֶכָּב דיִעַמ יֵכֹנֲא רשא םירבדה-לָכְל
 :תאֹוה הָרותה ירְבּד"לְכיתַא תושעל רמשל םֶכינְּביתֶא
 4ז קרוה רָבָּרבּו םכיוח אּוה"יִּכ םָּכִמ אה קר רֶבָריאָל יּכ
 ְררַה-תֶא םיִרְבִע םָּתַא רֶׁשֲא הָמְדֲאָה-לע טיִמָיּוכיֵרֲאַּ
 ריטפמ ִפ :ּהתְׁשְרְ המְׁש
 5 הָלַע :רמאל הוה םויה םַצָעְב השמזלֶא הָוהְי רֶבדָו
 רשא בָאומ ץֶרֶאְּב רשֶא ובנזרה הָוַה םיִרְבַעָה וה-לֶא
 גבל ןתנ יא רֶׁשֲא ןענּ ץֶרָתֶא הֵאָרּו יח נָּפדלַע
 ג ףסֶאְהְו הֶמש הלע ה הָּתַא רׁשֲא רֶהְּב תמו :הָוחֶאל לַארְׁשִי
 -לֶא ףָמֲאַורַהָה רֶהְּב - ףךיחֶא ןרהֶא תמדרָשַאּכ מלא
 5 תבירמימפ לארשי נב דותב יב םָתְלַעְכ הׁשֲא לע ומ
 יִנָּב ךותְּב יתוא טתְשדקדאל רׁשֲא לע ןצרַּבְמ שדק
 ₪ לא אֹובת אל הֶמְשו ץרַאהיתֶא הָאְרַּת ךננֹמ יִּכ לֵאָרְׂשִי

 :לֵאְרְשִי ינְבל ןתנ נֵא-רְׁשִא ץֶרָאָה
 תאוו

 קיוכ ץמק +. 4. לוח 9
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 .Car. XXX גל

 % 3 פ פ פ גל
 נְיתֶא םיָהְלֲאָה שיא השמ כ רֶׁשֲא הָכְרְּבַה תאו א
 ליֵעְׂשִמ חכו אָּב יניפמ הָוהְי רמאיו :ותומ נפל לארשי 2

 תשא וימיִמ ׁשֶדָל תָבְבְרַמ התא | ןְראָּפ רָהַמ עיפוה מל
 לנהל יָת םֵה דב וישדק"לָּכ םיִמע בבח ףא גמל 5
 תלהְק הָשְרמ השמ ליה הָדֹוּה וְִּתֹרְבַּדִמ אָשָי +
 יטבש דַחָי םֶע יׁשאָר כאָתַהְב ךְלמ ןורשיב יהו :בלעי ה
 תאְת כ ֹ:רָפְממ ויָתְמ יהיו תמי ןָבּואַר יחָי :לָארׁשי

 יִבִח ומע"לֶאְו הָדוהְי לוק הודי עמָש רמאיו הָדוהיִל
 יש פ :היהת ויִרָצְמ רֶזַעְו ול בֶר ויד

 ותיסִנ רֶׁשֲא ףקיסח ׁשיִאל יראו ימת רַמָא ילו 5
 ומָאְלּו ויבָאְל ראה :הָביִרְמ מל והָביִרִת הָסַמְּב 9

 ורמש יִכ עדי אֶל ןנ נְּב"תֶאְו ריפה אֶל וָחָא-תֶאְו ויִתיִאָר אָל
 ּךְתְרותְו בלעיל ּףימְפְׁשמ רי הצי ְָתיִרבּודמְרַמַא י
 ְךֵרָּב :דחבזמילע ילכו | ֶּפֶאְּב הרוטק ומיִשָי לאְרשיל וג

 ויאְנַשִמּו וימק םִֹנְתְמ ץחמ הָצְרּ יָד לַּפּו ולח הוה
 חבל ןֵכְׁשי הָהְי ריי רמָא ןַמנְבְל  ם :ןומּוקידמ 2
 ףסוילו ס :ןֵכָׁש ויפתַּכ ןיבו םויה"לָּכ ויְלָע ףפח ויל ¢
 תָצְבְרוהְתִמּולָטמםִיִמש דָנַמִמֹוצְרַא הוהָיתכרבמ מא *
 שארמו :םיָחָרָי ׁשֶרָג דגָמַמּו שמש תֵאּובְת דָגַמִמּו :תַחָּת 4
 ּהָאלֲמּו ץֶרֶא דנָממו :םלש תועְבְג דנממּו םדקהררה א

 רז דקדקַלּ ףסוי שארל הֶתאּובַּת הנֶס יִנְכש ןוצרו
 םימע ב וינְרק םֵאָר גרקו ול רֵדָה ורוש רוכב :ויָחֶא וז
 יפלַא םֵהו םִיַרְפֲא תבְבְר .םהו ץֶרָאימְפַא וחי חת ,,
 רכשו דָתאְַּב ןלּובז חמש רַמָא ןלובולו ם :השממ 5
 עפש יכ קדָציַהְבְז יֵחְבִת םש וארליזרה םיִמע :יְלהְאּב 19

eeםימי = הב  
 ױק דינב ד. 9. ץמקברהץ.7. קב ץמק +. 5. ירק ןילימ ןירת +. 2.
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349 _DEUTERONOMIUM CAP. 33.34. דל גל 

 כ דִוְרֶּב רַמָא דגלו סם  :לח ינימט ןנפשו וקני םיִמָי
 גג ארו :דקדק"ףא עורו ףָרֶמְו ןפש איִבְְּכ ד ביִחְרַמ
 < שבע ישאָר אתו ןּפְס קקחמ תֶקָלָח םשִּכ ול תישאר
 : רַמָא ןדלו - :לארשיימע יטפשמו הֶשָע הוה תקדצ
 9 עָבְש ילָתְפַנ מא יִלּתְפַנלו :ןשְּבַהְרִמ גַת היא ר ה
 2 רַשֶאְלְו ם :הָׁשְרי םורדוםי הוה כרב אלמו ןֹוצְר
 :ולנרןמשב לבו ויֵחֲא יוצר והָי שא םינְּבִמ ורב מא
 % ןורשי לֶאָּכ ןיא אבד דמי ךלֶעמ תשנו לוּ
 5 םָדָק יהְלֶא הָנְֹמ :םיקחש וואו דרעְּב פימש בכר
 - חמשה רָמאֹו םַײא ּףינְפמ שָרְנִו םלוע תַעְרְז תַחָּתִמּו
 28 ׁשֹוָריִתָו ןגד ץֶרָאלֶא בעי ןיע דב חמב לֵאָרְטִי [כשיו
  עשונ םע ףימָכ יִמ לאְרֶשי ךירשא :לֲמרפְרעי עי וימשדףא
 ל ליבא .שָחכו ףתואג ברח"רשאו דרש ןנמ הוה
 יענש ם :ּךרדת ומיִתמְּבלַע הָּתְו

 םש .Gar. XXXIV דל

 א רׁשֲא הָנְסִּפַה שאָר ובָנ רַה"לֲא םָאֹומ תַבָרעַמ השמ לע
 -רע רֶעְלגַהדתַאץֶרָאָה"לָּב-תֶא הָוהְי והַארו וחְרָי ינפילע

 ג -לָּכ תֶאְו השנמו םִירְפֲא ץראתאו יטְתְפנהלפ תאְו
 3 רָכַבַה-תֶאְו םְננַה-תֶאְו :ןורֲחַאָה םיה דע הָדוהְי ץרא
 4 ּויְלֶא הֹוהְי רמו :רעצ-דע םיִרְמּתַה ריִע והרי תָעְקּב
 בלעילו קְַציְל םהרבאל יִתְַּבִשנ רשא ץרָאָה תאו
 :רָבֲעַת אל הַמׁשְוְךיִניעְב יתיאְרֶה הָנְנתֶא טרול רמאל
 ה :הָוהְי יִפדילַע בַאומ ץֶרֶאְּב הָוהיזדְבע השמ םש תמה
 6 עדיײאלְו רֹופ תיב למ םָאומ ץֶרָאְּב יג ותא רק
 7 םיִרָשְַו הָאמְּב השמו :הָוה םויה ךע ותְרְבְקתֶא שיא
 8 ינְב וכביש :הֶחְל סאלו ונע הָתַהְכְ"אל ותַמְּב הנע
 ימי ומתו םוי םישלש באומ תֹבְרעְּב השמחתֶא לארשי

 סב
 קיוכ מק +. 21. גיל
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 ְךמֶס"יִכ הָמָבָח חור אָלִמ ןונְךּפ עשוהיו :השמ לָבֲא יֵכְב
 ושָעּ לֵאְָׂשִינְּב ולא עמ לע וָדְתֶא השמ
 לֵאָרְׁשִיְב דע איָבְנ םקדאלו :הָׁשֹמ"תֶא הָוהְי הָוצ רַׁשֲאְ
 תתאָה"לכְל :םְִּפילֶא םִנְמ הָוהְי עְדָי רֶׁשֲא השב
 םִיָרְצִמ ץֶרֲאְּב תושָעְל הָיהְי ֹוחְלָׁש רָשַא םיִתְפיִמהְ
 הקזחה דיה לכלו :וצְראילכלו וירְבְעְדַלָכְלּו הָלְרפְל
 :לֶאָרְׂשִי-לְב ןניִעְל השמ הֶׂשָע רׁשֲא לֹוָדָנה אָרמַה לָכְלּו

 ק זה

 :ארונו לודג לאל הלהת .הרות ישמוח השמח ומלשנ

 ץגד השמחו םישמחו תואמ עשת םירבד רפסד יקוספ םוכס

 דהא ויתוישרפו :ךל ודיגי רשא רבדה יפ לע תישעו .ויצחו :ןמיס

 חיפי העבשו םירשע וירדסו :ןמיס םיתובעב גח ורסא רשע

 לכב יי הדוא העבראו םישליש ויקרפו :ןמיס קדצ דיני הנומא
 האמ תומותסהו העבראו םישלש תוחותפה ןיינמ :ןמיס בבל
 תוישרפ הנמשו םישמחו האמ לכה העבראו םירשעו

 :ןמיס םליחני דובכ אסכו

 תואמ הנמשו םיפלא תשמח הרותה לכ לש םיקוספה םוכס

 ,ויצחו :ןמיס םיתעבש היהי המחה רואו השמחו םיעבראו

 :םימתה תאו םירואה תא ןשחה לא ןתיו ןשחה תא וילע םשיו

 ונגל ידוד אבי םיעשתו םיתאמ הרותה לכ לש תוחותפ ןיינמ

 םיעבשו תואמ שלש תומותסהו :ןמיס וידנמ ירפ לכאיו
 ןיינמ ואצמנ :ןמיפ העבשב השפנ לע רפא הרסא וא העשתו

 העשתו םיששו תואמ שש תומותסו תוחותפ תוישרפה לכ

 :ןמיפ הב לכ רסחת אל



 םינתש ארמי כ

THE EARLIER PROPHETS 

 עשוהי

 םיטפוש

 יא לאומש

 יב לאומש

 יא םיבלמ

pe ojala 

JOSHUA 

JUDGES 

I. SAMUEL 

ll. SAMUEL 

I. KINGS 

ll. KINGS 
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LIBER JEHOSUAR. 
CAPUT 1 א 

 עָשוהילָא הָוהְי מאו הוי דָבָע השמ תֹמ יִרָחֶא יה +
 םוק הָתַעְו תמ יִּדְבַע השמ :רָמאְל השמ תרשִמ ןונב 2

 רָשָא ץֶרֶאָילֶא הוה םעֶהלבְוהָתַא הוה ןְרה"תֶא רבע
 ךרדת רֶׁשֲא םיקמילכ :לֵאָרְש גבל םֵהָל ןתנ יא 5
 :קרשמדלא יתְרָבִד רֶׁשֲאְכ ויָּתַתְנ םֶכָל וב כלי

 לכ תרְּפ"רַהנ לוָדְנַה רָהְנַה-דע הוה ןוטְבְלַהְו רָּבְדַמַהְמ 4
 :טָכְלוג ידי שמשה אֹוָבְמ לודְגַה םיהדדע םיִּתְחַהְץֶרַא

 -םכע יִתָיָה רֶׁשֲאַּכ יח יִמָי לכ דינפל שיא בָציְתִידאְל ה
 ץמַאַו קזח ָבָאהאל ףפרא אל ְךֶמע היֵהָא הָׁשֹמ <

 ִּתְעְבשנהרׁשֲא ץֶרָאָה-תֶא הָוַה םַעָהְדתֶא ליִחנַת התא יִּ
 תושָעְל רמָשְל דאמ ץמַא קוח קר :םֶהְל תֶתְל םָתֹבֲאל ז

 ןימ ומממ רוסּתילא יּדְבע השמ לוצ רשא הרותַה-לֶכְ
 לפס שומידאל :ךלת רֶׁשֲא לֶכְּב ליִּכְשת עמל לאָמְשּו 5

 רמשת ןעמל .הֶליַלְו םִמוי וב תגָהְו יפמ הוה הרתה
 זאְו ּךְכְרִדִתֶא ַיִלְצַּת ואיי וב בּותְּכַהלֶכְּכ תושעל
 כ ת"ל ץרעת-לַאץמַאְו קזח ליתיוצ אולה ליבשת

 -תֶא עשוהי וצו = :ךלתרָשא לכ ךיללֶא היְדִמע י
 םַעָהתֶַא וצו הנחה בֶרְקּב ורבע :רמאל םֶעָה יִרַמש +

 םיִרְבְע םַתַא םיִמָי תְׁשְלׁש השב כ הָדצַַכְל וניכָה רמאל
 הדי שא ץֶראְה"תֶא תֶשָרְל אובְל הֹוה ןֶדְרוה-תא

 םכיהלא
 קיזב סמק ז.9. ואלס ₪4, הממ [ידיבס .7. | הכחאב חתס ?. 6. הרות תחמש הרטה *
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 12 יצחלו ידו ינבּואְרְלְו | :הָתַשרל םָכְל ןתנ םָכיִהְלא
 3 רֶׁשֲא רֶבְדַהְדתֶא רוכ]ז :רמאל עשוהי רמָא השנמה טְבׁש
 ַחיְנמ םֶכיִהְלֶא היה רמאל הָוהְידדְבע השמ םֶכְתֶא הֶוצ
 14 םֶכינקמּו םְכְפִט םקיש) :תאָוה ץֶרֶאְהתֶא :םכְל ןתְו םֶכְל
 תאו ןדריה רֶבעְּב השמ םָכל ןתָנ רֶשַא ץֶרָאְּב בש
 םתְרֹועו ליחה יָד לכ םֶכיַחֲא ינפל םיִשָמָח ּורְבֲעַּת
 וט דם ּוׁשֵרְר םֶכָּכ םכיחאל | הָוהְי חיִנרׁשֲא דע :םתֹוא

 םּתְבִׁשְ םָהְל ןתנ םָכיִהְלא הירש ץֶרָאָהדתֶא הממ
 הרֶׁשֹמ םָכָל ןֵתְנ ו רֶׁשֲא ּהָתֹוא םָּתְׁשִרִר םֶכְתשְרִי ץֶרָאל
 15 עָשֹוהְי"תֶא נע :שמשה חרזמ ןְריה רָבֲעְּב הָוהְי דָבַע
 ותלת רׁשֲא-לְּכלָאְ השענ נתוצ-רׁשַא לכ רמאל
 גז קר .ףילא עמשנ ןכ הָׁשֹמ"לֲא \ נעַמְׁשרׁשַא לֵב :ךלנ
 18 ׁשיִא-לְּכ :השמדסע הָיָה רׁשֲאַכ מע ד ָהלֶא הָוהְי הי
 דשא לכל ד ףֶרָכְּדיתֶא עָמְשְידאְלְו ףיפדתַא הָרְמִרְׁשֲא
 | :ץמאו קַח קר תמוי ונוצת

S64 1.  

 א םיִלְגרְמ םיִשְנִא םִיִנָש םיטשהדמ ןונךב עָשוהי חלש
 "ואב לו וחיריתַאְו ץֶרֶאְהְתֶא ואר וכל רמאל שָרַח
 + ךְלַמְל רֹמָאַו :הָמְשּובְּכשיו בחר ּהָמְׁשּו נז השא תיּב
 לֵאָרְִׂיינְּבִמ הלילה הָנֲה ּואָּב םיִׁשְנֲא הגה  רמאל וחירי
 3 רמאל בָחְרְדלֶא וחיי דל חלש :ץֶרָאָהתֶא רפְחְל
 יִּכ ֹתיִבְל ּואָבְירָשִַא ךילא םיִאְּבַה םיִשְנֲאָה יִאיצוה
 + םיִשְנאַה ינשדתא השאה חכו :ּואָּב ץֶראְלּכתא רפחל
 ןיאמ יִּתְעַד אלו םיִשֶנָאָה יִלֶא ּואָּב ןפ רֶמאֵתַו ֹנפְצתַ
 ה אֶל ּואָצִי םיִׁשְנֲאָהְו ךָשחּב רוגסל רַעָשַה יו :הַמֲה

 יִּכ םֵהיִרָהָא רהמ פדר םיִׁשְנֲאָה ּוָבְלָה הֶנֶא יִּתְעְד
 5 ץעֶה יִּתְׁשִפְב םְִמְמתַו הָנַָה םֵתָלֲעַה איהְו :םּניִשת
 תוכרעה 7
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 ְךֶרָד םֶהיֵרֲחַא יֵפְדָר םיִׁשְנֲאָהְו :גגהדלע ּהָל תורה ז
 ואְצְי רשאפ יִלָחֶא ּוְנְכ רעשהו תָֹרְבְעַמַה לע ןֶּדְריַה
 :רתלע איִהְו ןּובְּכְׁשִי םֶרָמ הָּמַהְו :םֶהיֵרֲחַא םיִפָדְרָה
 ןֵתְנְכ יִתְעדְו םיִׁשנאָה-לֲא .רמאתו :נגהלע םָהיֵלֲ
 יכו ניִלָע םֶכְתַמיִא .הָלֵפנִכְ ץֶרָאָהזתָא םֶכְל הוה

 -רֶׁשֲא תַא ּונְעַמָׁש יִּכ םָכיִנְפִמ ץֶרָאָה יבְשילָּ וגְמָנ י
 םִיָרְצְמִמ םֶכְתאָצְב םֶכיִנְפִמ ףוסדסי ימ"תַא הָוהְי שיבוה
 דריה רָבְעְּב רֶׁשֲא ירמָאה יכלמ לשל םישע רשאו
 סמו עמשִנ :םֶתא םָּתְמַרַחַה רֶׁשֲא גועל חיסל
 קדוהי יִּכ םֶכינפמ שיִאְּב חור דוע הַמְסאלו נֵבְבְל
 :תַחָּתִמ ץירָאה-לעו לָעמִמ םִיִמְשְּב טיהלא אּוָה ָכיִהְלֶא
 רָסַח םֶכְמִע .יִתיִשְעִדִהיִכ הָוהיִּב יל אָנהְבׁשַה הָּתַעְו
 תא יל םָּתַתְת דָסֲח יִבָא תיֵּבדמִע םָּתַאסנ םֶתיׂשֲע
 וְחַאדתַא יראה אהא יִבָאדתֶא םקיחהו :תֶמָא
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 -זרֶא ּודיְגִת 'אל םִא תו ומל םֶכיִהְחִת טשפנ םיִשנֲאָה ד הל
 מע ניִׂשָעְו ץְרָאָהדתֶא ונל הָוהְי תַתְּב הָיהְו ה ּונָרְבּד

 ריכְּב הָתיִב יִּכ ןולחה ךַעְּב לָבֲהְּב םֶדְרִַּו :תָמָאו דָסֶח וט
 וכל הֶרָהָה םֶהָל רֶמאֵהַו :תֶבְשּוי אוק הָמֹהָבּו הָמחַה
 םםימי תֶׁשְלְׁש הָמָׁש םֶתָּבִהנְו םיִפְדְרֶה םָכְב ענפי

 היֶלֵא וָרְמאּו :םכְכְרְדל כְלּת רחַאְו םיִפְרְרַה בש דע יז
 :ונתעפשה רֶשֶא הוה ךַתְעְבְשִמ ּנְחֲא םיקָנ םיִשְלאה
 רוה יאָשַה טוח תוקתדתֶא ץֶרָאָּב םיִאְב חנא הגה
 ְּךמַא-תֶאְו ךיבָאתֶאְו וב ּוָּתְדרוְה רֶׁשֲא .ןולחב יִרשָקִּת
 :זדָחְְבַה ךילא יִפְסַאָת יבא הכלב תֶאְ אתא
 וָשארֶב ומְד הֶצִחַה תי יִתְלדמ ג אָצְירֶשֶא לָּכ הָיָהְ
 וָשארְב מד תיָבַּב ךְתִא הָיָה רֶׁשֲא לכו םיקנ ונחְגָש
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 םִקְ ונָיָהְו הֶז ּנָרָבְּדדִתָא יִדָיִגִתִדסִאְו :ֹוָב"ְהְנְהְּת דידםא
 21 יו םֶכיִרְבַדָּכ רֶמאתַו :ּנָתְעַּבִׁשַה רֶׁשֲא דתָעְבְשמ
 2 וכלמ .:ןולחב ינָשה תוקַתתֶא רָשְקִתִו וכליו סֶחְלַשַתו
 םיִפְדְרֶה ובשדדע םיִמָי תשלש םש ובשיו הָרָהה ואביו
 ₪ ינש ובש :ּואָצְמ אלו ךְרהַהילֶכְּב םיִפְדְרַה ושלב
 ןונךּב עָשוהידלֶא ואביו ורבע רההמ ודריו טישנאה
 3 עשוהידלֶא ורמאיו :םָתֹוא תואְצְגַהלָּכ תֶא ולפיו
 יִבְשילָּכ וגמניסנו ץרָאָה-לְּכיתֶא נדיב הָוהְי ןֵתְנְרְּכ
 :ננְּמִמ ץֶרָאָה

Car. IIL. 2ג  
 א ןדריהידע ואבי םיִטְׁשַהְמ יִעְסַיו רקּפַכ עָׁשֹוהְי םַּכְׁשִ
 2 הצלמ יִהָיו :ּורְבַעְי פרט םש ונליו לֵאָרְשִי יִנָּב"לְכְו אוה
 3 וצו :הנֲחִמַה בֵרָכְּב םירטשח ּורְבעו םימ תׁשְלְׁש
 םֶכיִהְלֶא רורייתירב ןֹוָרָא תא םֶכְתְאְרַּכ רמאל םעֶהדתֶא
 םֶכְמֹוקְמִמ ֹועְסִּת םֶּתַאְו ותא םיִאְשְנ םיולה םיִנָהְלַהְ
 + םיִפְלִאְּכ עבו םָכיניּב היה קורו דַא :ויִרַחא םָּתְכלַה
 לֶרדההתֶא ועדתירָשַאְזעמְל ויל ובְרֶהִתְדלַא הָּמַּב הָמַא
 :םושלש לומתמ דרב םּתְרבְע אל יִּ ּהָבוכלַת רֶׁשֲא

 ה ;רָשַעְו רָחְמ יִּכ ושדקְתה םַעְהלֶא עָשוהָי רָמאָפ
 6 םבנהְכַהדלֶא עָשוהי רָמאָ :תואלפנ םָכְּבְְקְּב וה
 ואְׂשו םעֶה ונפל ּורְבַעְו תיִרְבַה ןוָרָאדתֶא ּואָש רמאל
 זרי רֶמאַּה | :םַעָה יִנָפל וכל תיִרְּבַה ןְרָאדתֶא
 ללַארְׁשי-הלכ יניִעְב לדג לַחֶא הוה םַה עְׁשֹוהי--לָא
 :ךמע הָיָהֶא השמחםע יִתָיָה רֶׁשֲאַּכ יִּכ טד רֶׁשֲא
 6 רמאל תיִרְּבַהְורַא יאשנ םיִנְָּכַהתֶא הוצת התאו
 9 רָמאַֹו | ּודְמַעְת ןֶָהְרִיּב ןדריה ימ הָצְקדדָע םֶכָאְבְּכ
 הוה יִרְבְדדתֶא ועמו הנה ושג לֵאָרׂשִי יִנְּבדלֶא עָשוהְי

 םכי הלא
 4 ָכיִבו צ. 4. 'ג
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 םֶכְברקְּב יח לֵא יכ ןערת תאוָּב עָשְהְי רֶמאו םָכיֵהְלֲא י
 -זרָאְו יתחהדתֶאְו .יִָעְנְּכהדתֶא .םֶכיִנפמ שירו שרוהו

 הגה :יִסּובַהְו יֵרֹמֲאָהְו ישָנְרִנַהתֶאְו יִזְרּפַהדתֶאְו יוחה גג
 הָתַעְו :ןדריכ םכיִנְפל רבע ץֶראְקילְּ ןודָא תיִרְּבַה ןֹורָא 5

 דָחָא-שיִא לארשי יטבשמ שיא רֵׂשְענְׁש .םָכָל ֵחָק
 םִנהְכה ילגר תופכ חנְכ הית :טְבְׁשל רהָא-שיִא 13

 ןדרה ימ ןִדְרָיה יִמָב ץֶרָאְהלָּכ ןודַא הָוהְי ןורָא יאשנ

 יהיו :דָחֶא דג ּוָדְמְִו הָלָעְמְלַמ םידרוה םומה ןּותַרָּכי 4
 יאשנ םִיִנַהְכַהְו ןּדריהדתֶא רבעל םֶהיִלָהֶאְמ םַעָה עָסְנְּב

 -דע וראה יאש) אובכו :םעֶה ינפל תיִרְּבַה ןֹוָרָאָה וט
 םִיְמַה הָצְקְּב ּולְבטִנ ןוָאָה יִאְשִנ םינהְלה יל ןדריה
 ודָמעַו ורק ימי לָּכ יִתודְנדלָּכילע .אָלִמ ןדריהו
 דאמ קחרה דָמָאדידנ ומק הָלְעַמְלִמ םיִדְרֹיה םימַ
 הָבְרעָה םָי לע םיִדְריַהְו והר דצמ רֶׁשֲא ריִעָה םֶדָאּב
 ודמע .:ּוחירָי דע ּורְבָע םֶעָהְו ּותָרְכִנ מת הָלָמַהס
 ְֵרִה וסב הָבְרָחַּב הָוהי-תיִרְב ןורָאה יֵאְׂשִנ םינָהְבַה
 גל ומֲפ-רְׁשַא דע הברַחְּב םירבע לֵארׂשִי-לְכו ןכָה
 :ןדריַהתֶא הובל

- 
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 רֶמאֹו +  ןֶקְרַַהְדתֶא רֹובעל יגַה-לְב ּומּתְדרָשַאָּכ יהו א
 רַשָע םינש םַעָהְדִמ םכְל וחס :רמאל עשוהידלֶא הוה 2

 רמאל םתוא וצְו :טְבׁשִמ דהא רָחֶא-שיִא םיִָנַא
 ןיכָה םיִנָהְלַה יִלְגְר בצממ ןדריה ְּךוָתִמ הָומ םֶכָלרֲאְׂש
 םִּתַחְגהְו םֶכְמַע םתוא םָּתְרַכְעַהְו םִִנְבַא הֶרשָעדםיִתש

 עְׁשֹוהְי אָרְקִו :הֶליִלַ וב וניִלְתרְׁשֲא לְמַב םָתֹוא 4
 -ׁשיִא לארשי נב ןיכַה רֶׁשֲא שיא רֶשַעַה .םִיִנשלֶא

 נפל ורבע עֶשהְי םֶהְל רֶמאָי :טָבְשִמ דָחָאשיִא דָחֶא ה
 ןורא ושש 7" לש

 קוסס עצשמאפ אקספ צ 1. ד קסם *. !6 יִג
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 ׁשיִא םֶכָל ומיִרָהְו ןּדְרוַה דויל םֶכיִהְלֶא הוה ןורא
 < ןעמל :לֶאְרשידינב ימבש ךפְסַמְל ומְכְׁש-לַע תַחַא ןְבַא
 רמאל לָחַמ כיב ןולָאשידיכ םכְּבְרקּב תא תא] היה
 ז ּותְרְכְנ רֶׁשֲא םָהְל םֶתְרַמִאו :םֶכְל הָלֶאָה םינָבַאָה הָמ
 ותְרְכִנ דרב ֹורָבְעְּב הֶוהְיתיִרְכ ןורֲא ינְפִמ ןדריה ימיִמ
 -דע לֵאָרְׂשִי ינבל ןרְבול הֶלאַה םיִנָבַאַה ויֵהו ןדרוה ימ
 8 ואָשיו עָשוהי הוצ רֶׁשֲאַּכ טַארשיהנב ןקדושעוו :םלוע
 -לֶא הָוהְי רָבד רֶׁשֲאכ ןרריה דוִתִמ םִנָבֲא הרְׂשְעְיּתְׁש
 ללא םֶמִע םוָרְבעו ar ימבש רפסמל שוה
 9 שּוהי םיקה םינָבֲא הָרָשִּע םיִתַשּו :םָׁש םוחע ןולמה
 ןורא יאש םיִנַהְּכַה ילנר בצַמ תַהַּה דרה דב
 י ןולָאָק יִאְשְ םִיֲהֹּפַהְו :הֶזה םויה דע םָש ויהיו תיִרְּבַה
 ;דוצירשא רָבְּדַהְלְּכ סתר ןּרָיַה וב םידְמְע
 השמ הֶוציִרֶשַא לכב םַעָהְדלֶא רָבדְל : עשוהיהתֶא הוה
 -לָכ םתירְׁשַאכ יהו :ורבעו םַעָה ּוָרֲהַמִנ עָשוהידתַא
 :שכעה ינָּפְל .םיִנָהְלַהְ ההר רבע רבעל סַעְה
 ו? םבישמח השמה טָבש ינצחו דנו ןבוארדינב ורב
 13 םיִעָּבְרַאְּכ :השמ םָהיֵלֲא רד רׁשֲאכ לֵאְרְׂשִ יֵנְּב ינפל
 תוברע לא הַמֲחלמל הוי ינפל ורבע אָבְצַה יצולח ףֶלֲא
 4 דלָּכ ִניִעְּב עׁשוהי-תֶא הָוהְי לג אוהה םיְּב יחי
 :זַײה יִמלָּב השמחתא וִאָרְי רשאכ ותא אר לארשי

 9 םינהַכַהדתַא הוצ :רמאל עשוהידלֶא הוי מא
 : -זרֶא עְׁשֹוהְי וצו :ןהריהךמ ולַעְיְו תּודַעְה ןורָא יִאְשְנ
 ג םיִיהְכַה תולעב יהו +: המ ל רמאל םנַהְּכַה
 ילנר תופפ ּוכְתִנ ןדְריה ךוָּתִמ הוהְיתיִרְּב ןורַא יאשנ
 כלו םֶמוקְמל ןדרוההמ ּובְׁשּו הָבְרָחַה לָא םיִנָחְכַה
 ו ןדריהְךִמ ול םַעהְו .ּויְתורילָּכילָע םושְלׁש-למְתְ

 ףושעב

- 1 

 2 הולכ +. ₪ ו
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 :וחירי חרזמ ז הָצקּכ לגב יח ןושארֶה שרחל רָעָב
 ךמ ותקל רשא הָלִאְה טנְבֲאָה הַר םיִּתְׁש תֶאְו כ
 ללארשי ונָבְחלֶא רַמאָ :לגְלגַּב עשוהי םיקה ןֶתְַה ו

 רמאל םֶתֹובֲא-תֶא רָחְמ טכינב ןולָאְׁשִי לָׁשֲא רמאל
 רמאל םֶכיֵנְביזתַא םָּתְעַדוְהְו :הָלֶאָה םיִנְבֲאָה הָמ 2
 שיבוהדדרָשַא :הוה ןדרהתֶא לַארׂשי רבע הָׁשָביַּב 9

 םםֵכְרְבְע-זרע םֶכיִנְפמ ןדריה ימדזתָא םכיֵהלָ הוה
 ׁשיבֹוה"רׁשֲא ףוסְד םיל םֶכיֵהְלֲא הָוהְי הֶשָע רֶׁשֲאכ

 ךיײתָא ץֶרָאָה יִמעלְּכ תַעד ןעמל :ּונרבע-דע ּונינפמ 3

 םָכיְִלֲא הנהְויתֶא םָתאָדי ןעמל איה הקש יִכ הוי
 :םיִמיַה"לָפ

 ..Car... V ה |

 רמי רה רֶבצְּב רֶשֶא יִרֹמֲאָה יִכְלַמלְּכ עַמׁשְכ יהו א
 הָהְי שיבוהירַשא תא םהלָע רָׁשֲא נענְמַה יכְלמלְבְ
 זכָכְבְל סמו לָרְבַעְידַע לארשודינב ינפמ ןדרוה ימדתא

 תַעְּבי = :לֶארְׂשַנְּב ינפמ חול דוע םֶב הָיהדאלו 3
 זכירצ תֹובְרַח ךל הָשַע עשוהְדלָא :לֶוהְי רַמָא איטה

 תֹוְָרַח עשוהי ולרשעוו :תינש לֵאְרְטִנְב"תֶא למ בּושו 3
 ד :תולרעֶ .תעְבלֶא לארשי ינבתֶא לָמֹו םיִרְצ +

 םירצִמִמ .אציה םֶעֶהלְּכ עשה לָמרׁשֲא רָבֶּרַה
 םָתאָצב רב רֶכְדִמַב ותַמ הַמֲחְלִמַה ישא ול םיִרְכְוה

 םֶעה-לְכְו םיִאְציַה םעָהלְּכ ּווָה םיִלָמיִּכ :םיָרְצִמִמ ה
 כ :ולָמדאל םִיִרְצִמִמ םָתאֵצְּב רָב רָכְדַמַּב םידליה <

 -כָּכ םת-ע לָּכְדִמּכ טֵאָרְשִינְב ּוכְלְה הָנָׁש םיִעְבְַ
 עְמְשדאל רשא םורֶצִממ םיִָציַה הָמָחְלמַה ישא יפה
 זכָתואְרה יִתְלְבְל םֵהְל הוה עבְשנ רשא ההְי לוקְּ
 ץרא ּוטָל תֶתְל םֶתֹובֲאל הָוהְי עּבְׁשנ לָׁשֲא ץֶראהתא

eeתבו הושקע  
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 ז למ םָתֹא םחְחַּה םיקה םֶהיִנְב"תֶאְו :שָבְדו בֶלֶח תב
 5 יהו :דרדּב םֶתוא ּולמדאל יּכ יה םיִלֵרְלרכ ַעשֹוהְ
 דע הָנֲהמַכ םֶּתִחַת ובשיו לומָהְל יוגַה-לכ ומתירְׁשַאַכ
 -זרֶא ית םויה עשה הָוהְי רָמאַמ  :םתֹוֲח
 ל;לג אוהה םוקְמה םש ארכו םכילעמ םירצמ תפְרָ
 חַסּפַהדתֶא ושֲעיַו ללב לארשיהינב חו :הזח םוזה דע
 ולאו :וחיִרי תובְרְְּכ בֶרְְּב שרחלו םוי רֶשָע העָבְראְּב
 םםֹויַה םֶצעְּב יול תוצמ חסָפה תֶרָחְמִמ ץֶרָאָה רובע
 דאלו ₪ דובעמ ג לאב תֶרָחָמְמ מה תש :הָוה

+5 

. 

0 1 

 1 כ

 ויניע אשיו וחיריב עשוהי תויהב יהו | .:איקה הָנֶשּב
 דו ודָיְּב הפולש ּוָּברחְו ודננל דמע שיא"הוהו ארי
 | רמו :ונירצלדםא הָּתַא ולה 5 רמאיו ויִלֶא ַעׁשֹוהְי
 = עָשוהי לפמ יתאב הָתַע ָיהיײאָבְצ-רׂש יִנָא יכ 'אל
 דלא רָבְדִמ יִנדֶא הָמ = רמאיו וחמש הָצְרִא וְנָפדלֶא
 וט לעמ ךלענ-לׁש עָשוהי"לֶא הוה אבצ-רׂש רמא :ודבע

 שנ אוק שְֶק ויִלָע דמע התא רֶׁשֲא םְֹמַה יִּכ לג
 :ןפ שוה

 1 כ

 ₪ ה

Car. VL. \ 

 א ןיאו אָצוי ןיא לארשי ןנְּב ינפמ תֶרָגְסִמּו תַרנֹכ וחיריו
 2 דתֶא ְיְב ְִּתְנ האר עָשוהידלָא הוו רמאמ | ּואָּב
  לפ ריֵעָה-תֶא םֶתּפַסו :לָיָחָה ירו הָבְלַמתְֶו וחי
 הָשַעְת הָּכ תָחֶא םעפ ריעָהתֶא ףיקה המָהְלמַה יׁשְנַא
 4 תֹוָרְפֹוׁש הָעְבׁש אְׂשְי םיִנָהְכ הָעְבַשְו :םיִמָי תֶשש
 רֵעָה"תֶא בכת ייִבְׁשַה םויבו ןורָאָק נפל םילבווה
 ה ןְׂשְמִּב הָיָהְו :תֹורְפוׁשּב ֵּעְקְתי םִנֲהְכַהְו םיִמָעְפ עב
 םֶעָה"לָכ עיִרָי רֶפושַה לוקתֶא םֶכָעְמְשְּ לווה ןֶרקְּב

 העורת
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 םכַעָה ּולְעְו ָהיִּתְחַּת ריִעָה תמוח הָלְפְו הָלֹודְנ הערת
 רֶמאַֹו םיִנָהָלַהדַלֶא ֹּונהְּב עָשוהי ארק :וְְנְנ שיא 6

 הָעְבְש ואְׂשִי םיִנָהְכ הָעְבְשְו תיִרְּבַה ןוראתא יאש םֵהְלֲא
 םםעָה-לֲא ֹורָמאֹ :הוהי ןורֲא נפל םיִלְבו תורפוש
 :הדֶוהְי ןרֶא י נפל רבעי ץולחהְו ריִעְהדתֶא ובס ורבע

 םיִאְשְנ םיִנָהְכַה הָעְבְשְו םֶעֶהלֶא שוה רַמֲאָּכ יהו 8
 ועקַתו ורבע הוי נפל םיִלְבויה תורְפוש הָעְבְש
 לח :םַהיִרָחֶא ךלה .הָוהְי רב ןֹורָאו תֹוָרְפוְׁשַּב
 תא ךלה ףפאמהְו תורְפּושה ועקת םינָהְכַ ונפל דלה

 -נ

 שב

ow ej eה: ו 2  

 עְׁשֹוהְי הָוצ םעֶהתֶאְו :תוְרָפושַּ עקְתְו דולָה ןֹורָאָה
 תצציחאלו םכלוקחתא ועימשתדאְלו + ועיִרְת אָל ראל
 :םםָתֹעיִרַהְו ירה םכיִלָא יָרְמֶא םִי דע רֶבָּד םכיִפמ

 הָנֲחִּמַה ואבו תָהֶא םעפ ףקה ריִעְהדתֶא הָוהְיְדּורַא בפיו וו
 םיִנֶהְּכַה ּואשיו רֶכָּבַּב עָשוהי םּכָשִמ | :הָנֲחַמַּב וניל

 תורפוש הָּעְבש טיאשנ םיִהְלַה הָעְבְשְו :הֶוהי ןורָאתֶא וג
 תּורפוש עְקְתְו ךולָה םיִכְלְה הָהְי ןורא לנפל םיִלְביַה
 הָוהְי ןורא ירה ךלה ףפאמהו םהינפל דלה ץלֲחַהְ
 ינשה םָּב ריִעָה-דתֶא ובו :תּורֶפִשַּב עֹוקְתְו ךְלוה

 :םיִמָי תֶׁשע שָע הכ הנחמה ּובְׁשת תַהַא םעפ
 ובְסִּה רחַשה תֹלעב ימּכְש יִעיִבְשַה .םּכ | יֵהו
 תווהה םּכ קר םִיִמְטְּפ עבש הוה טֶּפְשמּכ ריֶעָהתא

 זריעיבשה םַעָפַּב יהי :םיִמָעְּפ עבְש ריִעָהְתֶא ּובָבָס 6
 םבֶעֶה-לֲא עשה רֶמאֹו תֹורְפׂשִב םִנֵהְבַה יִעְקת

 ריִעָה הָתְיָהְו ריָעָהזתֶא םֶכְל הָוהי ןַתנ-היכ .ּועירָה וז
 הדָנּוַה בָתְר קר הוהיל הָבְדרֶשאדלְכו איה םֶרַח
 -זרֶא הָתְְבִחַה יִכ תב ּהָתִא רׁשֲאלְכְו איה הְָחַת
 :םרחה"ןמ ּורְמש םּתַאְיקְרְו :ונחלש רש םיָכָאלמַה
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 הרנהמ-תֶא םֶּתְמַשְו םֶרֶהַה-ְךִמ םּתְחְקְלּו .ּומיִרְחַתְדּפ
 ופ יִלָכו בַהֶח ףסָּכ | לכו :ותוא םהרכעו םרחל לארש
 כ עַרָיַו אוָבְי הָוהְי רצוא הוהיל אוה שדכ לרבו תֶשחְ
 רֶפושַה לוק"תא םֶעֶה עַמָשְכ יהי תורפושּ ועקְתִו םֶעָה
 ללעג ָהיֵמֲהַּת המוחה לֿפִּתַו הֶלודְג הָעּורת םעָה ועיר
 21 -תֶא ומירחיו :ריעהזתֶא כל ֹוּדְנְנ שיא הָריִעַה םעה
 רוש דעו ןקזזדעו רענמ הָׁשֲא-דעְו שיאמ ריִעְּב רָשָא-לָּכ
 22 -תֶא םִיִלְנַרְמַה םיִשָנָאה םינשלו ;בֶרָחיִפְל רֹומַהְו הש
 ואיצוהו הֶנּוה הָׁשֲאָה--תיְּב וא עׁשֹוהְי רַָמָא ץֶרֶאָה
 םֶתְעַבְשנ רֶׁשֲאַ הָלְרָשא"לָּכתֶאְו הֶשאָהְ"תֶא ם םָׁשְמ
 -:רָאו בָחְרְדתֶא ואיציו םילגרמה םיִרָעְוה ואביו :ּהל

 "לכ תֶאְו הֶלירֶשָא-לָב"תֶאְו היִחאדתֶו הַמֲאזתֶאְו בָא
 24 ױיִעָהְו :לֵאָרְׂשי הָנֲחַמְל ץוחמ םיחיעו ואיצוה ָהיתוחפשמ
 ילכו בֵהְוְו ףְככַה | קר ּהָבירְׁשֲאלכְו שאב ּופְרָש
 הֶנּוה בָחְרדתֶאְו :הוהיהתיַּב רצוא ּונֲתְ לורבהו תשחנה
 בשִתַו עשוהי הָיָה ּהֶל"רשַאדלָכהתַאְ ָהיבָא תיִּבדתֶאְ
 םיַכָאְלַמַה-תֶא הָאיִּבַחָה יכ הוה םַָה ךע לֵאָרְׂשִי םֶרָקְּב
 ַעָשיהְי עפשו = :ֹוחיִרתֶא לגרל עשוהי חֶלָש-רֶשֶא
 םּוקו רֵׁשֲא הוה ינפל ׁשיִאָה רּורֶא רמאל איהה תַעָּב

 וריעצבו הָנְדְסִ וָרכְבִּב וחירְידתֶא תאֹוַה ריִעָהתֶא הָנְב
 וז יעמֶש יהו עָשהְתֶא הוי יהו = היִתְלִד ביש
 :ץֶרֶאְלֶבְּ
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 יֵמְרַּכְדְּב ןכָע חכו םרחּב לעמ לֵאָרְׂשִיהנְב ולַעְמִמ
 הָוהי ףַא"רַהיו םרחההמ אְדהְי הטמל חרוב ידְבחְב
 יעָה וחיריִמ םיִשָנַא עָשּוהְי לש = :לֶאְרְשִי יִנְבִּ
 םֶהִלֲא רַמאַו לאחתיבל םֶדָקמ וא תיכדסע רֶׁשֲא
 -תֶא לר םישנאה לער ץֶראָה-תֶא ֵלְַרְו ולע רמאל
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 ֹזכעֶה-לְּכ לעיזלַא ויִלֶא ורמאיו עשוהידלא ובשיו :יִעָה 3
 -זרָא כָו לע שיא םיִפְלֶא תָׁשְלׁשִכ וא שיא םִיפְלֲא

 ולעו :הָּמַה טעמ יִּ םעַהְדלָּכְ"ִתֶא המש עניִתילא יֵעָה 4
 ישא נפל ופנו שיא םיִפְלא תֶשְלֶשּכ הָמְש םָעְהְִמ

 םופדריו שיא הששו םישלשכ יִעה ישָנַא םֶהֵמ וכו :יִעָה ה
 םעֶהדבבל סמו דרומכ םוכיו םירבשהדדע עשה ינפל

 הָצְרַא וינפ"לע לפיו ויתלמש עַשוהי ערקו :םִיָמְל יָה 6
 רַפָע לע לארשי ינקו אוה בֶרָעְהִדדַע הוה ןורא ינפל

 תְרבעַה הֶמְל הוה ודא ּהָהֲא עשוהו רָמאַ :םשארדלע ז
 יֵרֹמֲאָה דִיָב נָתֹא תַתְל ןֵרְריַה-תַא הוה סעָהתֶא ריִבעֶה

 המ ינדַא יב :ןֵּדְריַה רֶבַעְּב בש ּנְלַאֹוה ולו טדיִבֲאהְל 8
 ועשו :ויכיא נפל ףרע לארשי ךפָה רֶׁשֲא יִרֲחַא רַמא 9

 -זרֶא ותירְכהְו ּונילָע ובס ץֶרָאָה יבש כו יענה
 רַמאְמ =  :לרְנה ףמשל הֵׂשֲעַּת"המּו ץרֶאָהְדִמ ונמש י
 :ףינֶפלַע לפנ הָּתַא ה הָמִל ךל םק עָשוהיילֶא הוה

 זכַתוא יֵתוצ רשא יִתיִרְּב-תֶא ורבע םנְו לֵאָרְׂשִי אָמָח גג
 מש םו ושחפ םגו ֹובָע םנו םֶרָחַהְרִ וחקל םגו

 םםֶהיֵבְיִא ינפל םּוקְל לֵאָרׂשִי נב ולָכְי אל :םהילכב 13
 תיַהְל ףיסוא אל םֶחל יָה יִּכ םתיביא ונפל פי ףרע

 "תֶא שדק םק :םֶבְּבְרִקמ םֶרֵחַה ודיִמָשת אלא םֶכְמַע 3
 יהְלֶא הוה רמֶא הכ יכ רחמל ישדקתה ָּתְרַמְאְו םַעָה
 ינפל םוקל למות אל לֵאָרְשִ לברק םֶרַח לאְרְשי

 רַקָפִּ םתבְרק :םֶכְּבְרִַּמ םֶרֵחַה םֶכְריקָה"ְדע יביא 4
 ברק הָוהְי .ונְְּכְלְְַדרְשִא .טְבַשה :הָיִהְו םֶכיִטְבשְל
 םיִתְּבל בֶרְקִּת הָוהְי הָנָדְכְליירָשֶא הָחּפָשַמַהְ תֹודָפְׁשִמ

 רלגה ה היו :םיִרְבָנל בֵרָכָי הָוהְי נדְכְלִי רֶׁשֲא תַכַהו ומ
 -תֶא רַבָע יכ ילירשַא"לּכְדתא ותא שאְּב ףֶרשי םֶרִחּב
 תירב יו אושה

 ירצכ ישה ז. 9. לצו
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 6 עְׁשֹודי םּכְשִי  :לֵאָרְׂשיְּב הָלְבְנ הָשָעְייִכְו היה תיִרְּב
 ;הָדוהְי טֶבש דכליו וימבשל לאְרְשידתא ברק רק
 וז יִחְרֹוַה תַחַפְשִמ תא דכליו הָדּוהְ תדפשִמ"א ברק
 88 ברקו :יִדְבְ דָכְליַ םיִרְבְנל וחרזה תַחַּפְׁשִמ"תֶא ברקו
 הָרָזדִּב יּדְבוְִב יָרּכְדִּ 2 כלו םיִרָבְנְל תיבה
 ו דובכ איש נב ןְכְע-לֶא עשה רמאיו :הָדּוהְי הטמל
 תשע הָמ יל אָנ"דנַהְו הדות ָֹלְדָתְו לאְרְשִי יהלֶא הוהיל
 כ זדָנְמֶא רמאיו עָשוהידתא ןכע ןעוו :יִנָמִמ .דַחַבַתְלֶא
 :יִתישָע תאֹוְכו תאזכו לארי יהלא הוהיל יתאמח יִכנא
 21 םיִלָמְׁש םיתאַמּו הוט תַהֲא רֶעְנׁש תרד לטשב האָר
 טד ולָקֶשמ םיִלָקְש םיִשָמָח דָחֶא בָהָ וטל ףַסַּב
 :ָהיִתְחַּת ףסכהו י ילהָאה ְךֹותְּב ץֶרָאְּב םינמט םֶגַהְוחָקֶאְו
 22 קרנוממ .הגהו הָלָהֶאַה וצר םיָאלִמ ַלְׁשֹוהְ חלש
 23 םואָבַו לֵהֹאַה דותמ םוחקיו :ָהיִתחַת ףָכָּכַהו ולֵהָאְּב
 :הָוהְי ינפל םקציו לארשי ב לֶאְ עשוהיהלֶא
 2 תֶרָּבאָהתֶאְו ףסַכַהְדתֶאְו חרוב ןֵכְעיתֶא עעוהי חק
 -זרָאְו ורושדתַאְו ויָתֹנְּב-תֶאְו וינָּבדתֶאְו בַהָּזה ןשי

TE 

 "לכו :ט=רְׁשֲא-לכ-תֶאו ולהאדהתאו ונאצהתאו ודמָח
 הכ המ עשוהי רֶמאַּו :רוכָע קמע םתא ולעמ ִמַע לארי
 לֵאָרְשלְכ ותא ּומְגְרִ הוה םִיַּב החי דרכי ּונָּתְרַכע
 8 ומיקיו :םיִנְבֲאָּב םָתֹא לקס ׁשֵאְּב םֶתא ּופְרְשִינ ןְבָא
 ןורממ וי בש ה םויה דע לוד םיִנְבֲא-לנ ויל
 דע רוטע קמע אוהַה םקְמַה םש ארק ןֿכ-לַע יִפַ
 :הֶוַה םִיַה

 .Car. VI ח
 א מע חק תֶחּת"לַאְו אָריִּת"לַא פְׁשּוהְ-לָא הָוהְי רָמאֹ
 5 ית | האר יֵעָה הלע םוקו המחלה םעלָּכ תא
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 תיִׂשְָו :וִצְרַאתָאְו ְיִע-תֶאְו ומעזתֶאְ יָה ְךְלַמיִתֶא ג
 הָלְלְׁש-קַר ּהָכְלַמְלּו וחיריל תשע רׁשֲאכ הבלמלו יל

 םֶקָו :ָהיִרַחְאמ ריִעְל בֶרא ְךְלדםיִׁש םָכל ובת ּהּתִמָהְבּ 3
 עֶׁשוהְי רֶחְבו יִעָ תולעל הָמְחְלמַ .םע"לָכְו עשה

 וו :הָלְל םהְלשיו לִיהַה יֵרובִג שיא ףלא םישלש +
 -לַא ריִעָה ירחאמ ריעְל םיִבְרֶא םּתַא וא רמאל םמא

 | דִלָכְו נאו :םיִנכְנ םֶכְלַּכ םֶתיִיַהְו דֶאְמ ריִעְָדִמ ּוקיִחְרַמ ה
 נאָרָקל איב הָיהְו ריעָה"לֲא םֵרָכִנ יִתא רֶׁשֲא םָעָה

 דע .ונירחא ִאְצְו :םַהֵנֲפל נסו הָנשאָרְּב רֶׁשֲאַכ <
 רׁשֲאּכ ּניֹנַפל םיסנ ורמאי יכ ריִעָהְדִמ םֶתוא ונקיתה

 םָּתְׁשַרֹוהְו ברואקִמ ּומְקִּת םֶּתַאְו :םקיִנֶפל ּונְסִנְו הָנשאָרְּב ז
 םכְׂשְפְתְּכ היְָו :םֶכָריְּב םֶכיהְלֶא הָוהְי הנְתְ ריעָהתֶא 5

 ואר ושעת ְךָוהְי רבָדַּכ ׁשֵאָּב ריִעָה-תֶא ּותיֵצַּת היֵעָהתָא
 ובשיו םֶרֲאְמַה"לֲא טק עשה הקשה + :םָכְתֶא יִתיִוצ 9

 םַעָקְתַא רכשו רקּבַּב עשה םּכְׁשַ :םָעָ תב ו
 םֶעֶה"לָכו :יִעָה םֶעֵה ינפל לֵאָרְׂשִי נק אה לש ו

 ונח רָעָה דגנ ואב ושעו ולָע ותא רֶׁשֲא הַמְחְלמַה
 םיִפְלֲא תָשמְחְּפ חלו :יִעָה ןיבו כ יגהו יעל ןופָצמ 12

 :רעְלםימ יִעָה ןיבו לא"תיב ןיּב בוא םֶתוא םֶׂשֵַו שיא
 -זרֶאְו ריעל ןופצמ רשא הָנָחַמַילֶּכַתֶא םֶפְה מישו ו

 :קַמַעִה ךותְּב אהה הֶליִלַּב עשה לוו רעְל םימ וִבְקַע
 ריעְהישְנַא יאצו ומיּכשיו ורַהַמו צהיְּדְלַמ תֹוֲאְרְּכ יהו 4

 ינפל ךעומל ומע-לְכְו אּוָה הָמֲחֹלמל .לֵאָרְשתאָרָקל
 עננו :ריִעָה יֵרֲהֲאַמ ול .םֶרֹואְדיְּכ עדי אָל אוהו הרעה וט
 ןסעו :רָבְדְמַה ךֶרד וטו םקינפל לֵאָרְׂשִלְבְו עשוהי ו

 עשה יִרָחְא פְְּרִיַו םהירחא ףדְרל דיעְּב רשא םֶעָה-לָּכ
SEוקתניו  
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 וז רֶׁשֲא לא תיֵבּו יֵעְּב שיא רַאְׁשנאָלְו :ריִעָהְרִמ קת
 ֵּפְְּרו הָחּותּפ יִעָה-תֶא ּובזעמ לארשי ירחא ואצירול
 ו ןריִּכַב המ עָשוהלֶא הוהירְמאַו  :לַארׂשי יִרֲחַא
 ןוָדיִּכּב עׁשֹוהְי טו הְָנֶא ךְדב יִּכ יָהְדלֶא ְּדיְּבירְׁשַא
 ופ וִמֹוְמִמ הָּרֲהַמ םָכ ברֹואָהְ :ריִעָהלֲא ְדיְּבהרֶׁשַא
 ות ּורָהַמְו תורכי ריִעָה ואבו ודי תֹוטְנָּכ וצורמ
 כ זדָנַהְו ואְרַו םַהיִרֲחַא יִעָה שנא נפו :שָאָּב ריִעָהדתֶא
 הָגה סּונְל םִיִדָי םֶהָב הָיִהדאְלו המיִמְשה ריִעָה ןשע הָלָע
 גו עשה :?ףדורָההלֶא .ךפְהְנ רֶּבְדִמה סנה םֶעָהְו הָוהְ
 הדַלָע יִכְו ריִעָהתֶא בראָה הכלכ יאר לארשי-לְכו
 32 ןמ ּואצי הָלֲאְ :יִעָה ישְנַאתֶא וכ ּובְשיו ריִעָה ןשע
 הדַלֶאְו הזמ הֶלֲא וב לֵארְׁשיל יהו םתארקל רעה
 , של דיִרָש םָהְלְדריִאְשַה יִתְלְבידע םתֹוא וכו הזמ
 ג יהו זעָׁשוהיהלָא ותא ּוברקיו יָה ושָפַת יִעָה דְלַמיתֶאְ
 ' למד הָרָׂשב יִעָה .יבשידלפ"תא נרהל לֶאְרְשי תלַכְּכ
 ' םָמְתִדַע ברחזיפל םֶלְכ ולפיו וכ םּופְדְר רֶׁשֲא
 הכ -לָכ יהיו :ברחדיפל התא וכו יִעָה טארשידלכ ובו
 ףלא רַשָע םיִנָש הָשאדַעְו ׁשיִאמ אוהה םִיַּ םילפוה
 6 ןודיִכַּב הָמָנ רֶׁשֲא ודי בישהדאל ו עשוהי :יִעָה ישנא לכ
 א ללשּו המהְּבַה קר :יִעַה יִבשְילְּכ תֶא םיִרֲחַה רֶׁשֲא דע
 זרוצ רשא הָוחָי רבָדּכ לארשי םקל וזזמ איהה רֶיעָה
  ץבלועדלת ָהמישנ יִעָהדתֶא עשו ףרשוו :עשוהידתַא
 29 "דע ץִָהדלע הֶלָת יָה למת :הָוה םויה דע הַמָמְׁש
 -תְלְבְנתֶא ודירזיו עשה הָוצ שָמָשַה אֹובְכּו בֵרעָה תע
 לע מיקו ריִעָה רעש הַתָפדלֶא התא וכילשיו ץעהְמ
 0 חָמַזמ יהי הָנְבִי וא = :הָוַה םויַה דע לדג םִנְבַא-לג
 ג הָשמ הוצ רׁשֲאַּכ :לֶבע רֶהְּב לארשי יהְלֶא הוהיל

 ב "יה ז ₪ שא
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 זרָשמ תרֹות ֵפַמְּב בּותְכַּכ לארשי ינְב"תָא הוהו-דבע
 טעו לזר ןהילע ףינהדאל רֶׁשֲא תומלש םִנָכֲא במ

 םנָבֲאָה-לע םֶׁש-בּתְכו ?םימלש וחְבִיַוהוהול תולע וָלָע 2
 -לַכו :לארשי יִנּב ינפל בֹתָּכ רֶׁשֲא הָשמ תֶרּות הנְׁשִמ תֶא 2:

 | רמו ו הָוָמ םיָדְמָל ויַמְפְׁשְוו םיִרָמְש נק לֵארְׂשִי
 רגכ הָוהְיתיְרב ןורא ו יִאשנ סולה םיִנָהְכַה גג ואל
 לביצה לומדלֶא וצֲחַהְו יֹזְרזרַה לומדלא ויִצָח חרא
 לֵאְרְׂשִי םַעָהתֶא ְְרָבְל הָוהידַבַע השמ הוצ רֶׂשֲאַכ

 הכְרְּבַה הָרותַה יָרְבַּד-לְכתֶא אָרָה ןפיירחַאְו :הֶנְׁשאָרְּב 4
 לפמ רַבָד היָהדאְל :הָרותה רַָפְסּב בּותּכַה-לְכְּכ הלָלְקַהְו הל

 לֵהְכ"לְּכ דגי עׁשֹוהְ ארקדאל רשא השמ הָוצירְׁשַא
 :םבְרְקְּב דלהב רגהו ףּמַרְו םישנהו לֵאָרְׁשִי

Car. 1%. 5 

 הְּב ורה רבעב רֶׁשֲא םיִכָלְמַהלְּב עֶמְשכ יהוא
 us ןנְבְלַה לּומ-לָא לודנה םיה ףוח טכבו הלפׁשבו

 .ודחי וצכקתמ | :יסוביהו יוחה יזרפה ינַעְנְכַה יִרֹמֲאָהְו 2
 יבשיו :דָחֶא הָּפ לֶאְרְשְו עשוהְידע םֶָלַהְל 3
 ושעיו :יִעְלְ ותיריל עָשוהי השע רֶׁשֲא תא ועמש ןועבג 4

 םיִלְּב םיקש וחקוו וריטצו וכל הָמְרְעְּב הָמָהְדסְנ
 .תולעג :םיִרְרְצִמּו םיעָקְבִמּ םיִלָּב ןַי תודאנו םדירומחל ה

 לכו .םהילצ תל תֹומְלּו םֵהיִלְנרְּב תואְלטִמו תְלְּב
 כא עו והידלֶא + ובלו :םידפנ הָיָה שבי םֶדיִצ םָחָל 6

 ץֶראמ לֵאָרְִׂ שיא"לָא ישא ובמאי לגלגה הנחמַה
> 

 "שיא ֹורָמאַו | :תיִרְב וגל תֵרְּכ הָּתְִו ּונאָּב הקוחר ד

 חוכך בשוי התא יפרקב לי חיל לארי
 רמאיו .וחְנא ףיִרְבָע עָשוהילא ּוָרְמאַו :תיִרְב ָךְל 5
 וילַא ּוָרְמאַֹ ואָבְמ ןָאמו םתא יִמ עָשוהי םֶהיִלַא 9

 [ראמ
 % דחו .nd ירק דמאיז ז. 1 ט
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 "יִכ ףיקלֶא הָוהְי םשל ףיִדְבַע יאָּב דאָמ הקיחר ץֶרָאמ
 יו תאו :םיָרְצמְב הֶשָק .רשאלכ תֶאְו ֹועְמָׁש נעמט
 ןדריה רֶבעְּב רשֶא ירמָאְה יכלמ ינשל הָׂשָע רֶׁשֲא"לְּכ
 :תֹורְתְׁשעְב רש ןְׁשְבה-ְדלמ על ּובׁשֲח דָלַמ ןוחיסל
 וג יחק רמאל ונצרא ימשיכו טיניקז .ונילא ורמי
 זבֶהיִלֶא םָתְרַמִאּו םֶתאְרְקל וכל ךרדל הָדיַצ סֶכְדָיְב
 19 = ונמחל | הָז :תיִרְב ונלותרכ הָּתעְו ונחְנא םָכיֵדְבִ
 הֶתַעְו םֶכיִלַא תכלל ינתאצ םֹיְּב ּוניּתְבִמ ותא ּנדימְצַה
 9 וטאלמ רשא ןַײַה תודאנ הָלֲאְו :םיִדָּקִנ הָיָה שבי הגה
 ולב ּנלְע טיתומלש הלאו ועקּבְתה הנו םיִשְדַח
 44 יִַפדַתֶאְו םֶדיְִמ .םיִשֶנַאָה וחקו :דֶאְמ ְךֶרָּרַה בֶדִמ
 וט םָהל תֶרְכָו .םולש עָשיהְי םֶהָל שעיו :ולאש אל הוה
 15 הַצְקִמ יהו :הָדצָה יאישְנ םהל ּעְבׁשו םתויחל תר
 -יִּכ ועָמשיו תיִרְּב =-כ ּוִתְרָכרְׁשַא יִּרֵחָא םימי השלש
 ג7 דיִנְב ועו :םיִבׁשְי םה וָּבְרקְבּו ויִלֶא םֵה םיִבְרק
 ןועבג םָהיֵרֲעְו ישיִלָשה םיַכ .םהיִרעלא ואביו לארשי
 ג לֶאְרְשי יִנְּב םוכה אָלְו :םיִרעי תירקו תוראְבּו הָריִפְּכַהְו
 :לארשי .יהלֶא הוהיב הדַעָה .יִאישְנ םהל ּועָבָשְייִ
 19 טםיִאישנַה-לכ ורמאיו :םיִאיִשְנהְדלַע הָדְעֶהְ = ונליו
 לארשי יהלֶא הֹוהיֵב םלל ונעַבְשנ נחנא הדעֶה"לְב"לֶא
 כ זריחה םֶהְל השָענ תאו :םֵהָּב עגנל לכו אל הָּתַעְו
 נעבְׁשנהרׁשֲא הוכה ףצכ וניל היהיחאלו םתוא
 גג ;םיצע יבָטח ויהיו וחי םיִאיַשְנה םהילא ורמאיו :םהֶל
 :םםיִאיִׂשנַה םהְל ורְבִּד רֶׁשֲאַּכ הלעהלכל ז םִיִמייִבֲאׂשו
 2 םֶתיִמְר הַמְל רמאל םֶהיֵלֲא רכדיו עַׁשֹוהְי םֶהָל אָרְקיַ
 ונכְרְקְּב םָתַאְו דאָמ םָכִמ ּוֲחנֲא םיקוחר רמאל תא
 23 דָבָכ םכִמ תַרְכַיאְלְו םתַא םיִרּורַא התו :םיִבְׁשי

 גו זרָא ונעו :יִהלַא תובל םִמיִבָאְעְו םיצע יִכְטְָ
Rיתוש 
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 הָוהְי הּוְצ רֶׁשֲא תא יִרָבעל דגה דגה יִּכ ורְמאַֹו עָשוהי
 ץֵראָה לָכיַ םֶכְל תַתְל ודְבַע הָׁשמְדיתֶא .ךיָהלֲא
 דָאְמ ארנו םֶכיִנְפִמ ץֶרָאָה .יבשילָּכִדתֶא דיַמְׁשַהְלּו

 ננה הָּתַעְו :הוה רֶבָּדַהיתֶא השענו םֶכיִנְּפִמ ניתׂשְפַנְ הכ
 םֶהָל שו :השַע וגל תושעל ףיניעְב רׁשיכְו בוטּכ ףדיב <
 עָשּוהְי םִנִּתִ :םטְרָה אָלְו לאְרשידינּב דימ םתוא ליו כ לז

 הָוהְי חפומלו הדעל םימדיכאשו םיצע יִבְמַח אוהה יב
 ּורָחְבִי רֶׁשֲא קמה" הּוַה םָיַה-ַע
 :Car 7 ף

 עָשוהְי דכלהיכ םֶפָשּורְי דלמ | קרצ"ינדַא עמשכ יִהיַז א
 ךןכ הָבְלַמְלו וחיריל הָשָע רֶׁשֲאכ ּהָמיִרֲחּו יִעָהְדתֶא
 לֶאְרשידתֶא | ןועְבְג יבשי ומילשה יו הָכְלַמְל יעל הֶשָע
 תַחַאְכ ןועְבְג הֶלודְג ריע יכ דֹאָמ וארו :םָּבְרְקְּב יָה
 :ריִׁשנאלְכ יעהדוִמ הֶלֹודְנ אוה כ הָכֹלְממַה יֵרָע
 -דֶלָמ םָהוהדלֶא םלׁשִ למ קרצהינדא חלו :םיִרְנ +

 שיכְלדְלַמ פלא תומריידלמ םָאְרפלֶאְ ורבה
 ;רָּכנְו ינרזעו יִלָאדְלִע ++רמאל ןולגעדלמ | ריִבּדלֶאְו 4

 :ילארשי ינּבתֶאְו עָשוהָידתא הָמיִלָשַהיִּכ ןֹועְבתֶא
 למ םלשורי ךלמ ירמה יכלמ\ שמח ולעַו סא ה

 ֶכְו םה ןולגעדלמ שיִבְלדלַמ תמְריידְלמ ןוָרְבָה
 יִשְנַא וחלשינ + :הילע ומחלינ ןועבגלע ונח םהינתמ <

 ףרַתילא רמאל הָלְגְלִגַה הֶנֶחְמַהְדלֶא עָשוהיילֶא ;ןועבנ
 ונעו גל הָעישוהו הרה ּונילַא הלע ףידבעמ ףידי

 לע :רֶהָה יכשי יִרמָאָה יִכְלַמְלָּכ וניל ְֵבְקִנ יב ד
 לכו ומִע .הְמֲחְלִמַה םעילְכְו אה לנה עֶׁשֹוהְי
 םֶהמ אָריִתְלַא עָשוהידלֶא הָהְי רֶמאֹמ | :ליָחָה רוב 5
 אבו ְּינַפְב םָהֵמ שיא רֶמאְל . םיִתְתְ ָךיָדְב כ 5

TUREםהילא  
 = רצרי צד. 6. "
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 :ילָנְלגַרְִמ הָלָע הֶלָיַלַה-לְּכ םִאָתּפ עשוהו םֶהיִלַא
 י ןועְבגְּב הלודנ=הכמ םָכו לֵאְרְׁשִו ינפל הוה סמי
 :הדקמ"דעו הקזעדדע םכמןרוחתיב הלעמ ךְרד םפדרינ
 גנ הָוהיו ןרוח"תיכ דרומב םה לארי ינפמ | םֶסְנְב יה
 ותמי 2% םיִמשַהְרמ תלו םינְבַא םדלע דא ילשה

 19 -תֶא הוהי תת םייב הוחל שו ל כד וא ברהב
 ׁשֶמש לארשי יניעל | מא לארשי נב ,i ירמאה
 ו מע חַרָו שמשה םדו :ןוליא קמעב הַר םוח ןֹועְבנְב
 דמו רשיה רפס"לע הָבּותְכ איָהזאְלֲה יביא לוג םקוידַע
 4 אלו :םיִמָּת םֹויכ אֹובְל ץָאזאלו םימשה יצהכ שמשה
 שיא לּקְּב הוה עמ משל וירחאו ונפל ג אוהה םיכ הוה
 וט לארשיילְכו עְשוהְ בשיו :לארשיל םָחְלִנ הָוהְי יב

 ו הָלֲאָה םיִכָלִמַה תֶשָמִח וס :הל;לגה הָנֲחְמַה"לֲא ומ
 וז ואָצְמִנ רמאל עשוהיל ךגוו :הָדּקמְּב הָרָעְמַב ִאְבָחַנ
 ג8 ַעְשוהְירַמאָו ;הָדָּכִמְּב הָרָע ממ םיִאָּבִחְנ םיִכָלמַה תשמח
 םיִׁשנֵא ָהיֶלָע ּודיָקְפַהְו הָרָשְמַה יפ"לֶא תל םיִנָבַא ולג
 9 םָתְבְםכיִביִא יִרֵהֲא ופדר ודמעְתְלַא םתַאְו :םִרַמׁשְ
 םֶכיֵהְלֲא הוהְי םגתְניִּכ םָהיֵרֲעֵלֶא אֹובְל םּנתת"לַא םתוא
 כ הָּכִמ םתכהל לארשי ינב ָבּו עָשוהי תולְכְכ * יהיו :םכריב
 -לא אביו םדמ ודרש םיִדיִרְׂשַהְ םמְּתִדדַע האמ"הְלוהג
 21 עשוהיהלַא הנֲחַמַההלֶא םֶעָה-לְכ ובשיו :רַעְבִּמַה יִרֲ
 :נשְלתֶא שיאל לארשי נבל ץרֶהדאְל טלה הָרָקִמ
 22 -תֶא יִלֶא ואיִצוהְו הָרָצְמַה יִפדתֶא ּוחְתּפ עשוהי רָמאו
 ג ואיציו ןכ ושעיו :הָרָעְמַהְרִמ הּלֲאָה םיִכְלְמִה תָשמח
 למ | תא הָרָעְמַהְְִמ הָלֲאָה םיכְלמה תַשָמָחְדתֶא ויִלא
 שיכל ךְלַמדתֶא תומרי ךלמ"תא ןורבח דלעת לש

 -תא
 4 1 זעיברב מק צ. וב.
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 :רֶלֵאָה םיִכְלְמַהתֶא םָאיִצוְִּכ יהו :ןולֶָע ךְלֶמדתֶא 4
 רֶמאֹו לֵאְרְִי ׁשיֵאלְבילֲא עָשיהָי ארקיו פשוהידלֶא
 ומיש וברק ותא אוכלהה המחלמה ישְנַא יניצק=לָא
 ומישיו וברק הָלֲאָה םיִכְלִמַה יִראְוצדלַע םֶכלְנריתָ

 א ָעֵׁשֹוהְי םֶהיִלַא רמא"ו : םהיראוצדלַע םֶהיִלְגְרדתֶא הכ
 תדוהְי השעי הָבֹכ יִּכ וצָמִאְו וקח ותחתדלאו ואריה

 ַעָשוהי םָּכִנ :םֶתוא .םיִמָחְלְ םָּתַא רֶׁשֲא םכיביא-לכל 36
 זולת ויהיו םיצע הַׁשמֲח לע םלת םֵתיֵמָו ןכייִרֲהַא

 קְרָוַצ שמשה אוב | תעְל יהו :בֶרָעָהִדדַע םיִצְעְהלע 27
 רֶׁשֲא הֶרְעְמַהילֲא םכילְׁשּו םיִצֲעָה לעמ ג םודירו עְׁשֹוהְי

 "דַע הָרָעְמַה יִפלָע .תוללנ םִנָבֲא ומשיו םשדואְּבחְנ =
 כ עשוהי דכל .הָדקמתֶאְו = :הוה םויה םַצָע
 -לָכְדתֶאְו מ םתוא םֶרָחַה הָּכְלַמתֶאְ טרהדיפל ָהֵכ אהה
 הרקמ ףלמל \ שֵעו דרש ריִאְשה אל ּהָבירְׁשֲא שפנה
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 ישכנ הוה ןתנ ₪ תק הנבל הָדכַמְמ ומ
 זלָּכְדתֶאְו ברח"יפל ָהָּכִנ הָּכְלַמתֶאְו לֵאָרְׁשִי ריב ּהָתוא
 ָכְלַמְל שעוו דיִרָש ּהָּב ריאשה"אל ּהָבירְשִא שפנה
 -לְָו עשוהי רבענ | וחיי ךלמל הֶשַע רשאּכ
 ןתוו :ּהָּכ םֶהלנ ָהיִלָע ןח הֶשיִכְל הנבל ומַע לאָרְשי
 הכו ינשה םויּב ּהָדכְלַנ לֵאָרְשִי דב שיִכְלתֶא הוי
 ;רֶׂשְע-רְׁשֲא לֶָכָּכ ּהָבירְׁשֲא שפהלְּבתֶאְו ברָטיפל
 שיִכְלתֶא רעל רג ךלמ םרֹה הֶלָע ֶא  :הנבלל
 ;דיִרָש ול"ריִאְׁשִה יתְלכדדע מעת עשוי וה

 הע ונח ְָָנע ט שיִכְלמ מע לארשיזלֶָכו עשוהי רָבַעַ 4
 ברט-ופל ָהוכו אוהה םִיּכ הוד :ָהיִלָע ּומֲחלוהל

 -רֶׁשֲא לֶכָּכ םיִרָחַה אּוהַה םיַּכ ּהָּברְׁשַא ׁשפגַה"לְּכ תא
 השצ וויקי ירש

 צי

1 

2 OIשש  

 כ 3
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 38 הָנֹולְנְעַמ ומע לֵאָרְׂשִי-לְכְו עָשוהְי לעו :ׁשיִכְלְל הָׂשָע
 37 =תֶאְ ברט-פל-הוכו הוָרְכל : יל ומחליו הָנורְבָח
 צל הְּבירְׁשַא ׁשפנַה-לְכתֶאְ הירע-לכ-תֶאְ ּהָכְלַמ
 -תֶאְו התוא םרחינןילְנֶעְל הָׁשֲע"רְׁשַא לָכְּכ דיש ראשה
 38 מֶע לֶאְרֶשיילְכו עָשוהי בשיו :הְבירְׁשַא ׁשפנה"לְּ
 9 תיִרָעדלָּכתֶאְו הָּכְלַמתֶאְו הדכליו :ָהיִלָע םַחָלִו הרב

 אל ּהָברׁשִא שָפנְילֶכְתֶא ומירֶחו בֶרְתְרּפְל כמ
 קררבדל הָשָעְּכ ןורְבֲחְל הָשָע רֶׁשֲאַּכ דיִרָש ריִאְשה
 מ עְשוהְי הָּכִמ :הָכְלַמְל הנבלְל הֶשָע רׁשֲאָכ הָכלַמְלּ
 -לָּכ תאו תידשאהוהלפשהו בגו רֶהָה ץֶרֲאָה"לָּכיתָא
 זכירָחה המָשְנהלָּ תֵאְו דיִרָש ריאשה אל םֶהיִכְלַמ
 4: שדקמ עָשוהי םכִיו :לארשי יהלֶא הָוהְי הוצ רׁשֲאַכ
 42 -לכ תֶאְו :ןועבנײדעו ןְׁשְג ץֶרָאלְּכ תֵאְו ךְזע-דַעְו ענר
 יִּכ תַחֶא םעּפ עשוהי דכְל םָצרַאזתֶאְ הלאה םיכְלמה
 43 -לָכו ג עְׁשֹוהְי בשיו :לארשיל םָחְלְ לאְרשי יהלָא ז הוה

 :הָלנלגה הנחַמַה"לֶא מע לארי
 אי .Car. XI אי

 א ןחְמ ְךֶלֶמ ְבוי-לֶא חלש ריִצֲחְלמ כי משב יהו
 2 רש םיִכָלְּמַה"לֶאו :ףָשְכא ךֵלַמ"לֲאְ ןוִרְמַש למלא
 רוד תופנבּו הָלַפְשְבּו תורְנַּכ בכ הָבְרעְבּו רֶהְּב ןופַצמ
 3 יִסּובְיהְו יזרפהְו יִתחהְ ירמאהו םימוחרֶזממ יִנָעְּנְכַה :םִיַמ
 4 דלָכְו םַה יִאְצו :הָפצִמַה ץֶרֶאְּב ןֹומְרְח תחת יוחַהְו רֵהְּב

 ברל ףיה"תפש"לע רֵׁשֲא לוחּכ ברסע מע םֶהנֲהְמ
 ה ואבו הָלֲאָה םיִכְלְמַה לָּכ דעו :דֶאְמִיבר בֶכָרְו סוסו
 :לֵאָרְׂשִי-סִע םַחְלַהְל םורמ יִמדלָא וְּדְחי ונח
 6 תַעְּכ רַחַמ יִּכ םֶהיִנְּפִמ אריתְלא עשוהידלֶא הָוהְי רָמא"ו
 -תֶא לארשי ינפל םיִלְלָח םֶלָּכְדתֶא ןֵתֹנ יכנָא תאֹוה

 םהיפוס
 24* לודג ףקוב ץמק +. 4. איי



 .CAP אי יפשוהי 372

 תאכו :שָאְּב 5 םָהיִתְבְּכְרַמתֶאְו רקַעִּת םֶהיִסִס ז
 כורמ יִמדלע םֶהיִלְע .מַע המְחְלמַה טע-לבו עושה

 םיכיו טארשי=הוב הוי םנתיו :םֶהְּב לפי םִאָתַּפ 8
 תעקְּכ"דעְו םימ תֹופָרְׂשִמ רעְו הבר ןוריצדדע םופריו
 :דִיִרָש םהְל-ריִאְׁשַה יִּתלַב--רע םכַמ הָהָרומ הפצמ

 רקע םֶהיסּוסדתֶא הָוהְי ול"רמָא הֶׁשֲאַכ עשו םֶהְל שעיו 9

 תב עָשוהי בשג | :שאָב ףֶרָש םֵהיֵתְבְכרַמתֶא י
 רוצָחדיִכ םֶרָהְב הכה הָכְלמ"תָאְורֹוצֲח-תֶא דָכְלַ איהה

 דִלָּכְדתֶא וכ :הָלֲאָה תוכְלְמְמַהלָּכ שאר איה םיִנָפְל גג
 :רָמְׁשנלְּכ רתונ אל םרָחה ברח הָּבירְׁשֲא שפנה

 הֶלֲאָה םיכְלמה יֵרְע-לְּכ-תֶאְו :שָאְּב ףרַש רוצחְתַאְו ג
 םיחָחה ברחדיפל םכו עשה דכל םהיִכְלַמלְכ-תַאו

 =םיִלְעָה-לְּכ קר ::הָוהְי דבע השמ הוצ רֶׁשֲאַכ םָתֹיא זי
 רוצחדתֶא יִתְל לארי םפרשדאל םלת"לע תודמָעָה

 הָמהְבַהְ הלֵאָה םיִרְעַה ללש לכו :עשוהי ףרש הבל א
 ברח"יפל כה םֶדָאַה"לָכדתֶא קר לארי יִנָב םהְל וזזב

 הָוצ רשָאּכ :הָמְׁשעלְכ וריאשה אל םתֹוא םֶדַמְשַהְ"דַע וש
 הֶשָע ןכו עשוהידתַא השמ הּוצְַּכ וּדְבע השמחתֶא היה
 :הָׁשמ-תֶא הוי הוצ-רָׁשֲא לָפַמ רַבּד ריסהדאל עשה

 טגנה-לַכיתֶאְו רָהה תאוה ץֵרָאָהלָכיהֶ עשוהי חו 16
 רה-תֶאְו הָבְרעָה-תִאְו הָלפְׁשַהדתֶאְו ןשגה ץֶראלְּכ תא

AT T= 

 -רֵעְו ריעש הלעָה ֶלֶחַה רֶהָהְדִמ :התְלַפְשו לארשו וז
 -לָּכ תַאְ טרחה תַחָּת ןֹונְבלַה תַעְקַבְּב דג לעב

 עשֹהְי הָשָע םיר םיִמָי ?פתימיו םכמ דכל םהיכְלמ וי
 רׁשֲא ריִע הָתְיִהאל :הָמְחְלַמ הלאה םיִכְלְמַהלְכיתַא 19

 -תֶא ןועְבנ יבש יוחה יִּתְלְּב לֶאְרְשי נְּב"לֶא המילשה

 -תֶא ל הקונה תאמהפ :ָמָחְְִב חקל לָכַה כ
esםבל  

 20 יףק ותלסש = 4
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 םֶמיֵרֲחַה ןעמל לֶאְרְשיתֶא הַמָחְלִמַה תארקל םָּל
 הָוצ רֶׁשֲאַּכ םךימשה ןעמל יִכ הַָחִת םהְל תה יִתְלְבְל
 :רבְכו איהה תַעָּב עשוהי אבה | :הָׁשֹמהתֶא הו
 לפמו בעמ רבְּדְדִמ ןורְבְחְדִמ רֶהָהְדִ םיקְנִעָהתֶא
 :עשוהי םמירחה םהיִרְעְ"סע לֵאָרְׂשִי רה לָּכִמּו הָדְוהְי רה
  תרְּב העְּב קר לארי יב ץֶרָאְּב םיִקְנ רונאל
 ₪ רֶׁשֲא לכ ץֶראָהלָ-תא עשה חקיו :ּורָאַשְנ דודָשַאְבּו
 :קארשיל הָלֲהנְל עשוהי נתי השמ"דלָא הוה רב
 :המְתְלממ הַטקַש ץֵרָאָהְו םֶהיטְבשְל םֶתְקְלְחַמְּ

XU. 2א %  

 א -תֶא שרו לֵאָרְׂשִנְב כה רׁשֲא ץֶרָאָה יכלמ | הָלֶאְ
 -רע ןנְרַא להנמ שמשה הָחְרְומ ןדריה רֶבעְּב םֶצְרַא
 2 יִרֹמֲאָה ָּךַלַמ ןוחיס :הָחְרמ הָברֲעָה"לְכְו ןומְרָה רַה
 ןונרא רק רשֶא רערעמ לשמ ןובְׁשֲחְּב בשויה
 :ןומע נב לבג לחה ,קְּבַי דעו רעלה יִצֲח לָחְה ותו
 3 -םי הָבְרָעְה םִי דַעְו החְרומ תֹּורְנְכ םיזדע הָבְרַעָק
 תודשא תחת ןמיתמו תומשיה תי ךֶרַד הָחְרְזמ חלמה
 4 בָשויה םיִאָפְרָה רֶתִיִמ ןָשְּבַה למ גוע לוב :הֶנְספַה
 ה דלָכָבו הָכְלַסְב !ןִמְרַח רֶהְּב לשמו :יִעָרְרָאְבּו תורְּתְשַעְב
 לליטג דעְלִגַה יצחו יתכעמהו יִרּוׁשּגַה לובגירע ןְׁשָּבַה
 6 םוכה לֵאָרְִי ינְבּו הָוהיְדַבַע השמ בשה ךלמ ןיחיס
 טבש יצחלו יגלו ינבואְרל השי היהידדבע השמ הנ
 ז יִנְבּו עׁשוהְי הָכִה רֶׁשֲא ץֶרָאַה י יכלמ הֶלֲאְו  :הָׁשנִמַה
 ובלה תעקְבְּב רג לַעָּבַמ המי ןדריה רבעב לֵאָרׂש
 יֵטְבׁשְל עשיה הָנתַו הריעש הָלָֹה קלָחַה רֶהָהידְִ
 9 דֶבְרעבּו הָלֵפְׁשַבּו רֶהָּב : :םָתְלֲחַמּכ הָשְר לארי
 רפה לענְכַהְו ירמָאְה יִּתַחַה בג רָּבְדִּמַבּו תודשָאְבּו
 :יפּובְיהְו חה

rr 2 
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 וחיי ךְלֶמ 9
 לַא-תיִּב דַעְמְדרֶשַא יִעָה למ

 םַלשּורְי ךְלמ י
 ןיְרְּבַח ּךְלִמ

 תומר ךֶלַמ וג
 שיכל ךֶלִמ

 ןולנע ךְלַמ וג
 רג ךְלִמ

 רד ךְלַמ 9
 רָדָנ ךְלִמ

 הָמְרָח ךְלַמ וא
 רַרֵע ּךְלַמ

 הֶנְבְל ךְלִמ וט
 םֶלְדע ךְלִמ

 הָדקַמ ךלמ 6
 לֶאתיִב ּךְלִמ

 חופת ךלמ גז

 רֶפַה ךְלִמ
 קפֶא ךלמ 9

 ןורשל למ
 ןודמ ךֶלָמ 9

 רוַצָח ְךֶלָמ
 ןוארֶמ ןורמש ְךְלַמ כ

 ףׁשְכַא ְךֶלָמ
 נע ךַלָמ ג

 ודְנְמ ךְלִמ
 שדק ְךֶלֶמ יש

 א ירק אל +. 0.
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 :רחָא לַמרכל םענקידלמ
 3 דַחֶא רוד תפנל רוד למ

 :דָחֶא לָגְלִנל םיוגְלִמ
 א  דָחָא == הַא למ
 :דָחֶאְו םישלש םיִכְלְמדִלּכ

OaPp-AXHEeג  

 א ;רֶתְנַקְז הָּתַא וילא הָוהְי רמאיו םיִמָיַּב אָּב ןק] עשוהיו
 2 תאו :התשרל דאמ"הכרה הָרְאשנ ץֶרָאָהְו םיִמָיַב ָתאָּב
 3 דןמ :ירושגהדלָכְו םיתשלּפה תֹוליִלְג-לְכ תָרָאְׁשנַה ֶרָאָה
 הֶנופְצ ןורקֶע לּובְג דַעְו םילצמ ינפ"לע | רֶׁשֲא רוחישה
 ידודשאהו יתועה םיתשלפ יגרס| תשמח בשחת יינעְנָכל
 4 ץֶרָאלּכ ןמיקמ :םועָהְו ינורקעהו יתגה ינולקשא
 :יִרמָאָה ל ךע הקפָאְ"דע םינדיצל רֶׁשֲא הָרָעְמּו נגבה
 ה תַהָּתְדָג לעבמ ֶמָׁשַה חרְזמ ןטְבלַה-לְכְו ילָבְגַה ץֶרָאָהְ
 8 ןונבלהדמ רה יֵבׁשי"לַכ :תמח אובל דע ןומְרָתְדרַה
 יִנָפ ינפמ םשירוא יכנָא םיִניִצהלָּכ םימ תַפְרָשִמדדַע
 ז הָתַעְו :ףיתיוצ רשָאּכ הָלֲחנְּב לארשיל ָהְלַפַה קב לאְרשי
 יצחו םיִטְבשה תעשתל הָלָחַנְּב תאוה ץֶרֶאְהדתֶא קלח
 9 לֶשֶא םתלַחנ וחָקְל יִדְגַהְו ינבּואְרֶה ומע :הֶׁשנמַה טָבשה
 הל ןתְ רשאפ הָחְרְזמ ןדריה רָבַעְּב השמ םַהל ןַמ)
 9 ןונְרא לחנ-תפש-לע רֶׁשֲא רעורעמ :הוהי דָבְע השמ
 :ןובידדדע אבדימ רֶׂשיִמַה-לָכ לֲחנהְתְּב רַשָא ריִעָהְו
 י דע ןובְׁשֲהְּב דלְמ רשא ילמָאה ךלמ ןוחיס יַרָע לכו
 וג לו יִתְכַעַּמַהו יִרושנַה לבנו דָצְלְגַהְו :ןֹומעונְב לוב
 ו ןׁשָּבִּב גוע תָכְלְממ"לָ :הכלס-דע ןט ןְשְּבַה-לְכוומְרַה רה
 םיִאָּפְרַה רתימ לאָשְנ אּוה יִערְדֲאבּותורְתְׁשעּבְךלְמרְׁשַא
 13 יִרּושְגַהדתֶא לֵאְרְׂשִנְּ ושירוה אָלְו :םשרו השמ םכָנ

 .םווה דע לֵאָרְִ בִרְקְּ עמו רג בש יִתְעמַה"תַאְ
 הזה
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 יהלָא הָוהְי ישא הלָחנ ןֵתְנ אל יולחה טְבׁשְל קב :הֶזה ו
 שמ ןתו = = ולרב רָשאָּכ ותְלַחִנ אּוה לֶאְרִשְי מ
 לובה םהל יכװ .:םֶתוחְפשמל ןְבואָרהונְב הטמל 16

 -ךוְתְּב רָשָא ריִעָהְו ןונרא -לחְנְתפְשדלע לְׁשֲא רעורעמ
 רׁשֲא ָהיֶרע-לְכו ןיבׁשַה :אָכְרימ"לע רָשימהלֶכְו לחה וז
 הרֶּצֲהְו :ןועְמ לעֶּב תיִבּו לעב תֹומָבּו ןוביד רושיִמב 8
 רֶהְּב רחשה תֶרָצְו הָמְבִׂשְו םִיִתיְרַקְו :תַעָפִמּו תמֵדָכּו ופ
 :תֹומְׁשְוַה תיבו הָנְכִּפַה תודְשַאְו רֵעַפ תיכו :קְמעָה כ
 רשא ירֹמֲאָה ךלמ | ןוחיס תוכְלְממלָכו רשימה יִרָע לכו ג

 ןידמ יִאיִשְנתֶאְו ו ותא הָׁשֹמ הָּכַה רֶׁשֲא ןיְּבְשִהְּב ףלמ
 יִכיִסְנ עַבְר"תֶאְו רּוחתֶאְו רוצתֶאְו םקְרדתאו יִואדתֶא

 ונְרַה םפוקה רֶׁשְבְדַב םַעְלְּבתֶאְ :ץֶרָאַה יִבְשָי ןוחיס 4
 ןבואר נב לבג יהיו :םהיללחדלא ברַחּב לארשיחינב 38

 םיִרְעָה םַתּוחְּפְשִמל | ןֵבואְרנְב תלחנ תאז לוב ןדריד
 תחפש דָנ ינבל ד הממל הֶשמ תו :ןְיִרְצַה 4
 יִנְּב ץֶרֶא יצָחו דַעְלִגַה יִרָעילְכְו רועי לובָגה םֶהָל יהיו הב
 -רע ןוָּבְשִחַמּו * :הָּבִר .ינפלע רֶׁשֲא רעורע-רע ןומע 8
 קָמעָבּו :רבְדל לוכג"דע טִינחַמִמּו םינטבו הְָּצִמַה תַמְר לז

 תרוכְלְממ רֶתָי ןופְצְו תפסו הְרמְנ תיבו םֶרָה תי
 רוחו הצקהדע לכ ןדרוה ןוּבשָח דלמ ןוחיס

 ;בתחפשמל ךנחינְּב תלחנ תאו :הָחרומ ןחרוה רֶבַע ₪
 שמ טָבַש יִצְחל המ ןתוו = = :םֶהיֵרְצַהו םיָרעַה א
 םםֶלּובְנ יהו :םֶתוחְּפְשִמְל הׁשנְמינב הממ יצחל יהוו ל

 ְׂשְּבַהידְלַמ :גע | תוכְלממהלְּכ ןְׁשְבַהיהלְּכ .םנַהַמִמ
 רֶעֶלגַה יֵצֲחו :ריע םישש ןָׁשָבַּכ רֶׁשֲא ראי תֹוֲח"לָכְו 1

 כמ ינבל ןׁשְבּב וע תּוכְלְמַמ יֵרְע יערדֲאְו תורְתשעו
 -רֶׁשֲא הלא :םָתהָּפשמַל ריֵכָמְב יצהל הָׁשֲמְַּכ א

 לחנ
 םוקוספכ ופסה יצח .26. | דע ןירנכ צ 6
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 :הָחְרַמ וירי ןדְריל רָבעַמ בָאֹומ תֹובְרעְּב השמ לחנ
 9 לַארְׁשִי יַהלֲא הָוהְי הלחנ השמ ןַתְנ"אְל יולה טְבַׁשְלו

 :םֶהָל רד רׁשֲאַכ םֶתְלַח אה
 ךי 02. 1ש. די |

 א ּולֲחְנ רֶׁשֲא ןַעְנּכ ץרָאְּב לֶאְרְשִיינְב ּולֲחְנירְׁשִא הָלֲאְ
 תוטמה תובָא ישארו ןונִּב עשוהיו ןהפַה ךֶעְלֶא םתוא
 2 דִרְיְּב הָוהְי הָוצ רְׁשֲאכ םֶתְלַחִ לרוב :לֶאְרְש ינבל
 ג זרשמ ןמניכ :הַממַה יִצְחְו תוטמה תעְׁשִתל הָשמ
 םולְלְו ןהריל רבעמ הטמה יצחו תוטמה ינש תלחנ
 4 תריטמ יש .ףסוידנב ּוְחיּכ :םֶכֹותְּב הלסנ ןֵתְניאְל
 כא יִּכ ץֶרָאָּב םיולל קלה לנתנדאלו םִיָרפֲאְו הָשנְ
 ה רֶׁשֲאַּכ :םֶננְקְל םדינקמל םֶהיִשְרְנמו תֶבָשְל םיִרָ
 דתֶא וקלחוו לֶאְרשִי ינְב ושָע ןּכ השמדת הָוהְי הָוצ
 6 רָמאַיו ליל עשוהידלא הָדוהידינב ושגו =  :ץֶראָה
 -רֶׁשֶא רְבָּדַהתֶא עדי הָתַא ינקה הָנפיְְּב בֶלָּכ וילא
 --לַעְו יתודא לע םיהלֶאָה שיא | השמחלֶא הָוהְי רָב
 ז חְלָשּב יֹכנָא הֶנש םיִעְּבְרִאְרִּב :עָגְרִּב שָדָכִּב ד ךיתּודֶא
 ץֶרֶאָקדתא לגרל ענר שֶדָקִמ יתא ההר הָשמ
 ה ּולָע רַשֶא יחאו יִבְבְלבַע רֶׁשֲאַּכ רֶבְּד ותוא בָשֶאְ
 הָוהְי יֵרֲהֲא יִתאָּלִמ יִכְנִאְו םעָה בלא ויסמה מע
 י ץֶרָאַה אל"םַא למאל אוהה םִיַכ השמ עבְׁש : יִהלֶא
 -דע ּףנְבְל הָלֲחנְל הָיִהְת ל ּהָכ ףלנר הַכְרְּד רֶׁשֲא
 י קרָיָחַה הגה הָּתִעְו :יָהלֲא הוי יִרֲחַא תאלמ יִּכ םָלֹוע
 וָאמ הָנָׁש שמְחְו םיִעָּבְרַא הֶו רֶּבִּד רָשַאָּפ יתוא הָוהְ
 לאָרְׁשִי ְךְלֶה-רְׁשֲא הָשמדלא הוה רַבְּרַה"תֶא היי רב
 :זְָנָׁש םנֹמְׁשּו שמחְָּב םויה יִכֹנָא הגה הָּתְַו רָכְדמַּ
 וג יִחְכִפ הָשמ יִתֹוא ַחֵלָׁש םיְב לׁשֲאַכ קוָח םויה יִנָדֹוע

 וא יי דש
 . אובר יכ +. \1. | זחתפב 'רר צ. 1 ד*
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 יל"הְנּת הָּתַעו :אובְלְו תאָצְלְו המחלמל הת יֵחָכָכּו זָא 9
 תשמש הָּתַאיְּכ אוהה םוימ הָוהְי רָכְּד-רְׁשַא הֶזה רֶהָהדתֶא

 ילּוא תורצְּב תָֹלדְג םיִרעו םָׁש םיָנע אוהה םּוָּב
 עָשוהְ והְכְרְבִו :הֶוהְ רָּבּד רְׁשֲאַּכ םיּתְׁשִרֹוֲהְו יתוא הורי 8
 -הָתַה ןכילע :הלחנל נמי בלָכְל ןוָרְבָחתֶא תו 4

 ןש הוה םַָה דע הלֲחל י יקח הָנְיְְב בֶלָכְל ןֹורְבְח
 םינְמְ ןוֵרְבֲה םשו :לארשי יהלֶא הָוהְי ילחֶא אלמ רֶׁשֲא ומ

 הטקש ץֶרֶאָהְו אּוה םיקְנעְב לודנה םֶדֶאַה עַּבְרַ תירק
 :המחלממ

Car. XV. \W יט 
 ילובְנ"לֶא םֶתְחַּפָשַמְל הָדוהי נְב הָטמל לרוגה יָהַו א
 בג) לבג הל יהיו :ןמית הצקמ הָּבננ ןְצהרַבָדמ םוָרָא ?
 =לֶא אָצָי :הָבְנְנ הנפה שלה חַלְמַה םִ הָצְקִמ 5

 שדקל במ הָלָעְו הָוצ רבע םיִּבָרְקִ הלעמל בעמ
 רבת :הָעְהְרקַה בס הָרָּדא הָלָעְו ןורָצֶח רֵבָעְו ַעְנְרַּב +

 הָמָ לבנה תֹוִאְצְ הָיָהְו םִיַרְצִמ לֵחָנ אֵעְְו הָנמְצַע
 -רע חַלְּמַה םִי הָמְרַּ לבנו :בנג לוב שבק הָיָהְידהֶו ה

 וי

 זרַצְקמ םִיַה ןושלמ : ; ןופצ תאפל לובגו ןדרה הצק
 תריבל ןופצמ רבע הָלְגַה תיּב לובגה הָלָעְו :ןדְרַיַה 8
 לבנה הֶלָעְו :ןכּואַרְרַּב ןהב ןָכא לובגה הֶלעְו הָבָרעַה 7

ep i 

 הכנ-רְׁשַא לְנלנַה-לֶא הנפ הופצו לכ קמעמ ּהָרב
 ניי **

 ימדלֶא טובְגַה רבעו לחנל בָגְנִמ רֶׁשֲא םיִמְרֲא הָלְעַמְל
 יג לובה הֶלָעְו :לגר עלא ויִתאָצְת וָהְו שָמָשְריִע 5

 זרֶלֶעו םָלׁשוְ איה בםֶנמ יסוביה ףתכלַא םנהְדְב
 רֶשֲא הָמָי םגהרינ ינפדלע רֶׁשֲא רה שאר"לָא לובה

 רַהָה שארמ לבנה רֵאָתְו :הֶנופְצ םיִאְפְר"קִמע הצקב -
 | 0 לבנה ראו פרה יִָצילא אָ חוהפנ מ ןמ"לא

 יק ושטח צ. 4 וש
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 י זרמי הָלֲעָבִמ לובה בנו :םיִרָעְו תירק איה הָלָעב
 איה הֶנֹופְצִמ םִירְעִידרַה ףְתָכילא רַבָעְו ריעש רהדלא
 וג דלֶא לובה אָּצְו :הנמּה רֵבְלְו שמָשדתיכ ר ןולְסְכ

 ו ל :הַמי לבנת תִאְצְ ויה "לקחה אא :הלקעה
 ביכס הָדוהידהנְּב לּובְג הז לוב לודנה המה םי
 13 נב ךֹותְּב כלה ןתְנ הָנפיְּב בֶלָכְלּ :םָתֹהָפְׁשִמְל
 כעה יִבָא עֶבְרַא תירקדתֶא עשוהיל הָוהְי יפדלֶא הוה
 4 הנָעָה גב השלשה בַלָּכ םׁשִמ שרו :ןורְבַח איה
 ט "לע :קְנעַה ידילי ֵגלַּת--תֶאְו ןמיחַאדתֶאְו יששדתֶא
 :רָפהתורק םִנְפְל רֶבְּדםׁשה רֶכד יֵבְׁשלֶא שמ
 1 ול יִּתֲתָנְו ּהָדְכְלּו רפס"תְיְרקדתֶא הָכַירְׁשִא בֶלָּכ רָמאַיַו

 וז יִחַא ןנְקְךּב לֶאנְתְע ּהָדְּכְלַַו :הָׁשֲאְל יִּתְב .הָכְכַעתַא
 ופ הָאֹובְּב | יָהַָו :הָׁשִאל ּתְב הָסְכַעתֶא לתו םֶלָכ
 רוָמֲהַה לעַמ חגְצּתַו הָרָש ָהיבָאדתֶאַמ לואשל ּוהתיִסתְ
 9 יכ הַכָרְב יִלְדהְנִת רָמאתו :ךלזהמ בלְּ הָלִרְמא
 תל תא הלו םיִמ תל יל הָּתְַ יִנְּתְַנ בה ץֶרֶא
 כ נב הממ תלֲהְנ תאו = :תיתְחת תל תֶאְו תוילע
 ו נב הָמַמְל הצקמ םיִרָעָה יהו :םֶתחְּפְשמְל הָדּוהְ
 :רּוניו רדַעו לֶאְצְבק הָּכנַּב םֹוָרֲא לּובְנההלֶא .הֶדּוח
 23 םֶלַטו ףיז ינו רוצו שדקו :הָדְעְדְו הָעמיִדְו הניק
 כ :רֹוצה איה ןוְרְצָח תוירקו ּהָּתַדַח | רוצָהְ :תולֲעְבו
 1 5 :טְלַפ תיכו ןימשִחְו הדג רצחו :הָרְלֹומּו עֶמׁשּו םַמֲא
 23 :םַצָעְו םִיֵעְו הָלָעּב :היתֹויבו עבש ראָבּו לעוש רצחו
 ,ל :הדנסְנסְו נַמְדַמו נלְכְצְו :הָמְרַחְו ליִסְכּו דַלהְלֲאְ
 : עׁשַתְו םיִרְׂשֲע םיִרְע"לְּכ ןִמרו ןיעו םיִחְלְׁשְו הואְבְלו
 2 תו :הָנְׁשַאְו הָעְרַצְו לתא הָלַפְׁשִּב :ןָהיֵרְצַחְו

 יל :הָקו הָבֹש םֶלְרת תמרי :םעַעָהְו חופת םינג ןעו
 םירצשו
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 הָרְשַעדעְבְרַא םיִרָע םִיַתֹרַדנּו הָרֵדְגַהְו םִיַתיַדעַו םירעשו 5
 הָפְצִמהְו ןעלדו :דעלדנמו השר ןנצ == הירצחו /
 :ׁשיִלְתְכְ סמחלו ןובכו :ןולנעו תֶקְצְבּו שיכל :לֵאתְקו ₪
 :רָרׁשְע-רשש םיִרָע הָדָּקִמּו המט ןונְד-תיב תרד 8

 :םיִצְ הנאו חֶּתְפְו :ןָשָעְו רַתַעַו הנבל = הרצה 2
 :ןהירצחו עׁשת םיִרָע הָשאֵרָמּו םִזְכֲאְז הָליִעְקּו 4
 -לע-רָׁשַא לכ הָמָו ןורקעמ :ְהיִרְצֲח הית ורקע ל ג
 הע הירצחו ָהיֶתֹטְּב רודָשא = = :ןקירצחו רודְשַא די 4

 :לּובְנו לובה םיהְו םירצמ לחְנירע הירצחו הוב
 גרְבְד איה הָנסדתִירְקְו הודו :הכושו ריו ריִמָש רהב 8
 -זרַהַא םיִרָע הָלִּגְ ולה ןְׁשגְו וםנֲעְו הָמְתְשִאְו בנו 0
 -תיבּו שינו : :ןְעׁשֲאְו הַמּודְו ברא = = :ןָהירצהְו הָרְׂשְע 2
 רַעיִצְנ ןורְבָח איה עפְרַא תירקו הַמְמֲהְו :הקפאו חופת 4
 :;רֶמּויְו ףיִ למרכ | ןועמ = = ןָחירצחו עׁשַת םיָרָע הנ
 רֶׂשֲע םיִרְע הָנְמתְו הָעְבִג ןיקה :חונוו םעְדקָו לאערח 5
 -זריבו תרעְמּו :רודְגו רוצדתיב לּוהְלַח :ןהיִרְצחְו .
 איה לעב"תירק  :ןְהיֵרְצַחְו שש םירע ןֵקְּתְלָאְו תונע ם
 רַבְּמַּכ = :ןָהיֵרְצַהְו םיִתש םיִרְע הָּבֵרָהְו םיִרָעָי תירק ₪
 יג ןיעו חלמה"ריעו ןץבגהו :הָכָכְסו המ הָבְרעָה תיב 5
 ראל םכְש יכשוו יסובוה"תַאו = הירצחו שש םיָק ₪

 הָרוהְי נֶב-תֶא יסוביה בשיו םשירוהל הָדוהְייְב לבי
 :הֶזה םויה דע םלָשּורְיִּב

 Car. XVI זמ ןש

 קדָחְרומ וחירי ימל וחירי ןהרימ ףסוי ינְבְל לֶרוגה אצימ א
 לאדתיפמ אָ :לָא-תיב רָהְּב ויריִמ הָלֹע רּבְדמַה 5
 =לֶא המי דו :תֹרֲמִע יכְרַאָה לובנלָא רֶבָעְו הל 5

 ווקו ידעו ןוִתְחַּת ןורחתיב לבניה יטלפוה ליב
 ויתאצת

 4 רי מ 68 שק םסוצ 53. הפהאכצ.E? | איהב צ. 48. 'ק לודגה ז. 47. לט
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 5 וקו םִיָרְפֲאְו השנמ ףֵפֹוחנְב ּולֲחְנַו :הָמְי ֹותֹאְצִת
 ההרזמ םָתלֲחנ לב יהיו םתהפו מל םירפָאדינב לּובג
 6 קרמה לּובגה אַל :ןוְלֲע ורה תיכ-דע רֶַּא תֹורָטַע

 רַבָעְו הלש תגָאה הָהָרֹמ לבג בס ןופְצמ תֶתְמְכמַה
 ז נפו הָתְרַעְנְו תֹוָרָטַע הָחונִמ ר :הָהֹוי חַרְוִממ ותוא
 ₪ הָנְק לַחנ הֶמָי לובה ףלי חופתמ :ןהְריה אָצְ וחייב
 םירפָאנב הטמ  תַלָחָנ תאז הָמיַה ויִתאְצְת יָה
 9 ךֹותְב םִיַרְּפָא ינבל תולדבמה םיִרָעָהְ :םתחפשמל
 י חתֶא ושירוה אֶל :ןֶהיִרְצחו םיִרֲעָה"לְּכ הָׁשנְמְינְּב תָלֲחנ

 -רע םִיַרְפֲא בֶרקב יענְכַה בשיו רֶזְנְב בשויה ןנענְבַה
 :;דבעדסמל יהנו הָוה םיַה

 ו .Car אז זי
 א ריִכָמְל ףפוי רֹוכְב אוהדיּכ השנְמ הטמל לרוגה יהיו
 המחלמ שיא הָיָה אה כ דָעְלְגַה יבא הֶשנמ רוכב
 2 םיִרְתְמַה השנמ ינבל יהי :ןְׁשְבַהו רעלה ולדהוהְו
 לָאיִרַשַא ינבלי קלַחהגְבְלְו רָחיִבָא ינבל טתחפשמל
 הדָשנמ נב .הָלֲא עדימש יִנָבְלְו רפֲחינְבלְו םֶכשינבלו
 3 דב רֶפַחְדַּב דֶחְפְלְצְלְ :םתהפשמל םיִהְכֹוַה ףסויִדְב
 תנָבסַא יכ םינָב ול ויהדאל הֵׁשנְמְדְב היכְמְדַּב רֶעְלג
 : ?קחצרתו הּכְלמ הָלְנַח הֵעֹנְו הלחמ ויַתְנִּב תומש הֶלֶא
 4 ונפלו ןונדב עשוהי | ינפלו ןהכה רָאְלִ לנפל הָנְברְקתַו
 הלסנ ונְלתֶתְל הֶשמחתא היצ הָיהְי רבאל םיאישנה
 יחֶא ּותְּב .הָלֲהנ הוה יפדלֶא םהל ןהמ ּניֵחַא ות
 ה דָעְלְגַה ץראמ דבל הָרְשע השנמלבַח ילו :ןָהיִבֲא

 = הָלֲחגיִלֲחנ המ תב כ הדל רָבעמ רשא שבה
 :םיִרָתֹנַה הָׁשנְמינְבל הָתָיַה רעָלְנַה ץֶרָאְו וכ ךותְּ
 ז םבַבְׁש .ינפחלמ רֶׁשֲא תתְמְכִּמַה רֶׁשֲאַמ השנמ-לובנ יה
 ךלהי SE טאל

 קויסהאצח +. 3. ז*מ
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 הָשנְמְל :ּוּפַת ןיע יִבְׁשִי-לֶא ןימיה-לֶא לובגה לה 5
 :םִִרְפֶא ינְבְל הָׁשנְמ לובנלֶא חּפַתְו חּופַת ץֶרֶא הָתְָה
 םִיַרְפָאְל הלֵאָה םיָרְע לחנל הָּבְגנ הָנָכ לַח) לובגה ךֶרּ
 ויִתאָצְת יהיו להנל ןופְצִמ הָׁשֹנְמ לבנו הש יֵרָע ךְְּב

 לבג םיה יֵהָו הָשִנְמְל הנֹפְצְו םִיִרפָאְל הָּבַננ : הָמָיַה י
 הָשנמל יה :חָרָזמִמ רֶכׁשֶשִיְבּו ןופָצִמ ןּעְנְַי רֶׁשֲאְבּו ו

 ;ְריִתֹנְבּו םֶעְלְבִו ָהיִתֹנְבּו ןָאָש-תיכ רֶׁשֲאְבּו רֶכׁשְשיְב
 יבש ָהיִתֹנְבּו רדְיע יִכְשְוו ָהיֵתֹטְבּו ראד יביא
 תפנה תֶׁשְלְׁש ָהיִתונְבו ִדִנַמ יכשיו היִתֹנְבּו נע

 "לאי הָלֶאָה םיִרְעָהיִתֶא שיִרּוהְל הָשִנמ יב ולְכָי אָלְו וג
 לֵאָרְׂשִ נב וקח יכ יהיו :תאוה ץֶרָאְב תָבָׁשְל יֲֵענְּבַה ו

 ורְכִדְנ = :ושירוה אֶל שָרּוהְו סמל נענְכַהתֶא טו - 4
 לָרוג הָלָחְנ יל ֶּתַתְנ עוהמ רמאל עָשוהידתֶא ףסיי נְּב
 ינכְרְב הָכירעירְׁשֲא דע בר םע יִנָאָו דָחֶא לָבֲחְו דָחֶא

 תרלע הָּתַא בֵריִעסַא עָשוהָי םֶהלֲא רֶמאַר :הָוהְי ופ

 םיִאְפְרָהְו רְּפַה ץֶרָאְּב םָש ףל ָתאַרְבּו הָרַעַה ּךל
 וגל אצוראל ףסוי נב ורמאּו :םִיָרָפֲא-רַה ּךְל ץָאיכ +

 קֶמעֶה-ץֶראְּב בשיה נענְכַה-לֶבְּב לרב בּכַרְו רֶהֶה
 :ילאָעְרְ קְמעְּב רשאלו ָהיִתֹנְבּו ןֶאְשהתיכְּב רשאל

 רמאל השנְמְלְו םִיְרְפֶאְק ףסוי תיִב"לֶא עָשּוהְי רמו וז
 :דָחֶא לָרוג ףךל היהיזאל ךל לחג ַחָכְו הָּתַא בֶרְיסע

 ויִתאְצִת ףל יהו ותארבו אוה רַעְייִּכ ךְלהֶיהְי רה יִּכ 8
 :אוה קח יִכ ל לרב בֶכָר יִּכ יִנעְנְּכִהתֶא שירותי

 .Car אטחז חי [רי

 -זרָא םש וניעשמ הלש לאְרְשִיִרנְּב תַדעְילּכ ּולֲהְקַ +
 יגְבִּב ּורָתָוַו :םַהיִנְפל הָׁשְבְכִנ ץֶראָהְו דעומ לַהֶא ג

 כיִטָּבְש הָעְבְש םתְלֲחנחתֶא וקלֲחאל רָשֶא לֶאְרְשי
 רפאיו

 קידג שנק 4. לא אכ 5. 6. | ערב nD +. 12 וי
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 : םיִפַרְתִמ .םּתַא .הנא-דע לארשי ינָבלֲא עשוהי מא
 ילֲא הָוהְי םַכְל ןתְנ שא ץֵרָאָהיתַא תֶׁשְרְל אֹובְל
 םםטְלְׁשֶאְו טְבְׁשל םיִשְנֲא הָׁשֹלַׁש םכל וב :םָכיִתובַא
 ואביו םָתְלֲחנ יפל ּהָתוא יב ץֶרֶאְב ּוכְלַהְתו ו מ
 ה דֹמֲעַי הָדּוהְי םיִקְלַח הַעבְשְל התא קלה : :יִלַא
 :ןופצמ םלּובנ-לע ודמי ףסוי תיכו גמ ולובג-לע
 ילא םֶתאַבֲהו םיִלְלֲח הָעְבִש ץֶרָאָה-תֶא ָבּתְכַּת םֶתַאְ
 ךיא יִכ :וניהלֶא הָוהְ ינפל הפ לרוג םכל יתיר הנה
 ןְבּואָרּו דָנ ותְלָחִנ הודי תַנְהְכיִּכ םֶכְּבְרקְב םוולל קלח
 הָחרְומ ןדריל רבעמ םעלחנ וחלל הָשַנמָה טְּבַׁש יִצָחְ

wali *' 

 8 וכליו םיִׁשְנֲאָה ומקו :הוהְי דבע השמ כ ןת רֶׁשֲא

mw 

~ O 

 ל רמאל א בכל םיִכְלְהַה"תָא עשה וצו

 9 ורבעו םישנאה 8 יהל היה - לבו םכל
 ואָבַו רפסדלע םיקלח העבשל םירעל הובתכיו ץֶראָב
 י לָרּנ עשוהְי םהל ךלשמ :הלש הנֲחמַה"לֲא עשוהידלַא
 ינבל ץֶראָהֶא עשוהי םשדקלחוו הוהְי ינפל הֶלְשְּ
 וג ןָמָיִנְבְְיִנְב הטמ לרוג לעו :םֶתְקְלְחַמְּ לארשי
 יִנְּב ןיבו הָדּוהְי יֵנְּב ןיִּב םֶלְרְונ לּובָג אצו םֶתחַפְשִמְל
 12 הל ןָּהְרְיַהְדִמ הָפָצ תאפל לּוכגה םֶהָל יהו :ףסוי
 הָיָה הָמָי רָהָב הע ןופצמ וחירי ףַתְָכדלֶא לוב
 13 היל לובה םִשַמ רַבָעְו :ןוָא תיב הרד ויָתאצִת
 חורטע לּובָגה דרו לא תיב איה הָּבְנְנ הול ףְתַכ-לֲא
 4 רֵאָתְו :ןותְהַּ ןורחיתיבל בָנְממ רֶׁשֲא ררָה-לע רדַא
 נפ-לע רׁשֲא רֶהָהְדִמ הָּבַנ םִיתַאְפִל בסג לּובגַה
 איה לַעַבדתֶיְרְמלֲא ויִתאָצְת הָיָהְו הָּבִננ ןורחדתיב
 וט הָּבג"תַאפו :םיתַאפ תאו הָדּוהְי ִנָמ ריע םיִרָעָי תָיַרְק

eaהצקמ אה  
 יאחנדמל 904. יקוװ 14. רק זהו =. ₪
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 ימ ןנעמ"לָא או המי לובגה אֵצְו םיִרעְי תירק הוצְלמ
 ינ ינהל י רׁשֲא רַהָה הָצְקדלֶא .לובגה דריו :חותפנ 6
 שנה יג דריו הֶנֹופְצ םיאפר קמִעְּב רָשֶא הב

 ןופצמ רַאָתְו :לגר ןיע דרו הָּבְנָו יִסּובוַה ףַתָּבִלֶא וז
 קרלעמ חַכְנחַרֶשֶא תוליִלְְילֶא או שמש ןיע או

 דלומ ףַתָּכְ"לֶא רבעו :ןְבּאָרְדְּב ןהפ ןְבָא דרו םיִמָדַא 8
 -ללֶא לוב;ה רַבְעְו :הָתָבְרְעַה דרו הָנּפַצ הָבְרעה ו

 --לֶא לונה ויתואְצות | היָהְו הנופצ הלנה-תיב ףַתּכ
 ּובְג הז הנ ןחריה הצקילַא הֶנוֿפְצ הלמה ןושל

 יב תלַחְנ תאז הָמְְהזתֶאַפל ותא-לונ ןדריהו :בֶנְנ כ
 הטמל םיִרעַה ויה :םתחפשמל ביִבְס ָהיִתלּובְנל ןָמָינְב 2:

 קמע הָלְנח--תיבו וחירָי ם םֶהיִתוחְּפְשִמל ןמינב נב

 םםעָהְו :לאדתובו .םְִרְמְצּו הָבָרעֶה תיכו :ץיצק ₪
 םיִרָע עַבְג ְפָעהְו יעמעה רפְכו :הָרֶפָעְו הָרְּפַהְו א
 הָּפִצַּמַהְו :תוראְבו הָמָרָהְו ןועבג :ןָהיֵרצַחְו הָרׁשְע-םיתְׁש ל 2
 ףְלֲאָה עלו :הֶלֶאְרַת לאפר | םקרו :הָצמַהְ הָריִפְּכַהְ 1

 /רַרְׂשֲע-עַּבָרַא םיִרָע תיִרְק תַעְבִ םֶלָשּורְי איה יסוביהו
 :םֶתְְּפְשִמְל ןמינברנב תֶלָחְג תא ןהיִרְצחו
 .Car. XIX םי ש

 הפ ןוָעְמשדנב הטמל ןועמשל ינשה לָרוגַה אציו א
 זכהל יהו :הָדהְינְּב תלָחְנ ךְתְּ םֶתְלַחנ יה :
 :לעוש רצחו :הֶדְלִמּו עַבְׁשְו עבׁשרַאְּב םֶתָלֲחְב 5
 דרב לצו :הָמְרַחְ לותבו דֶלוְלֶאְו :םָצַעְ הָלְבו ב
 םםיִרְע ןחורשו תוֶאְבְל תיבו :הָסּוס רֶצָחְו תֶכָּכְרִמַה 8
 םםיִרָע ןָשָּעְו רתע ןימר ןע :ןהירצחו הַרְׂשֶע-שְלָׁש ז
 זכיִרָעַה תֹוביִבְס רֵׁשֲא םיִרצֲחַה-לְכְו :ןֶהיִרְצְחו עֵּבְרַא 8

 רגב הטמ תל תא בָגְנ תמֹאָר רָב תלעכירע הֶלאָה
 ןועמש

 החכ אנ ליצכ ז. 8. יקהנמעה +. 24. ל חואצות לג, יק זוח ז. 19. חיי
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 = ןועמש יב תלחנ הוה נב לָבְחִמ :םָתֹהפְׁשִמְל ןועמש
 ןועמשדינב לֲחְעַו םהמ בב הדוהיחנב קָלַח הָיָה
 י ןלובז יִנְבְל ישילשה לָרוגַה לעמ = ֶתְלַחנ דותב
 וג |םֶלּובְג הָלָעְו :דיִרָשדדע .םתלסנ לובג יהיו םתחפשמל

 -לע רֶׁשֲא לַחְַהְלֶא נפו תָשָבדְב עגְּפו הלערמו הל
 ופ לּוכְג"לַע שמשה חָרֹומ המדק דירשמ בָשְו :םעְנְִייִנָפ
 8 רֵבָע םשמּו :ִעיִפָי הָלָעְו תַרְבדַהְדְלֶא אָצְיְו רבת תל
 רַאתְמַה ןימר אָ ןיצק הֶתַע רפח הֶתִג הָחְרִִמ הָמְדָק
 + יִנ ויִתַאְצְת וָהְו ןֶחְנח ןֹופָצִמ לובגה יתא בו :העגה
 וט קבחל תיבו הָלָאְדִ ןורמשו לְלֲהנְו תמכו :לֶאדחַתְפ
 16 ןלובזחונְב תלחנ תאו :ןָהיֵרְצַחו הרשע"םיתש םיִרְע
 גז אָצְי רֶכששיל = :ןָהיֵרְצַהְו הָּלֲאָה םיִרָעָה םתוחפשמל

 ו םָלּובְג יהו :םֶתוחְּפְשִמְל רכש גל יעִבְרַה לד
 9 :תרחנאו ןואישו םִיַרְפֲחו :םנושו תֹולְסְּכַהְו הָלאָעְרְז
 גג תיקו הָּדַה ןיִעְו םֶנְרְִו תָמְרו ץְבָאְ ישו תיּבְרָהְ
 32 יהו שָמְש תיבו הָמּוצַחְשְו רובְתְּב לובגה ענו :ץצּפ

 ₪ תאו :ןהיִרְצְַו הָרְשעׁשש םיִרָע הרה סֶלּובְג תא
 :ןֶיִרְצחְו םיִרעַה קפל רכששידנב הממ תקח

 0 כ דַעַמַע רלפלמ :ףשְכַאו מב + - תלה cog יהיו
 . חרְומ בֵׁשְו :תנבל רוחישבו המה למָרַכְב עַגּפּו לאשמו
 הדָנּפָצ לֶאדחַתפָי נב ןולבוֿב עגַפּו ןֹנְד תב שמשה
 28 בהר ןְרְבָעְו :לאמשמ לּובָּ"לֶא אָצְו לאיִעְנו קֶמֲעָה תיב
 9 -רעְו הָמְרֶה לובה בָׁשְו הבר ןוריצ דע הנו ןִמח
 קדמה ויִתאָצְת ויהיו הסח לובה בַשְו רֶצְדרַצְבִמ ריע
 ל םִיַתְׁשּו םיִרָשָע םיִרָע בחרו קפָאו המַעְו :הָבְוְכַא לָבְחמ
 31 םםתֹהְַׁשִמְל רְׁשָאהנְב הממ תלחג תאו :ןָהיִרצֲה

RON:םירעה =  
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 רה אָצָי ילתפנ נבל  :ןֵהיִרְצַה הֶּלֵאָה םיִרָעָה 9
 ףלחמ םליבנ יהיו :םתחפשמל ילתפנ ינבל יששה 3

 יָה םוקל"דט לאב בקנה יִמְדֲאַו םִֹננעַצְּב ןולאמ
 או רובת תנא המ לובה בָׁשְו - :ןִדְריה ויִתאְצִת 4

 הדהיְבו םמ עפ רש במ ןולְבוב נפו הָקְח םשמ
 תמחְו רצ םיִדצה רַעְבמ יֵרָצְו :שָמְָשה חֶרְומ ןֵהְרַיַה הל
 יעָרַדֶאְו שדקו :רוצְחְו הָמְרֶהְו המְדְאְו :תָרָנַכְו תקר גז
 שמש תיכו תנעְדתיבו םֶרֶח לַא-לדנמו ןוארְו :רּצה ןיע =
 לְּתְפנינְב הממ תלחנ תא :ןָהיִרְצַחְו הָרְׂשְ-עַׁשְת םיִרָע 3:
 ןָדחִנְב העמל | :ןקירצחו םיִרְעַה םֶתֹהּפׁשִמְל מ
 הלה לו יהוו עשה לרוגה אא חפש 41

 - :oon התל. :ןורקעו התְנִמֲתְ ןוליאו 5
 לּובגַהְדסע :ןוקרהו ןוקרוה יִמו :ומרדתנו קַבְבנְבּו דהיו
 ומֲחְלִו ןדחינב ולעוו םהמ ןדהנב לבג אציו זופ לומ :

 ושדיו ברחדיפל .הָתֹוא וכו | הָתֹוא ודְכְל םשלדםע
 :םבָהיִבַא ןֶּד םשְּכ ןד טֶׁשְלל וארְקיו ּהָב ובשיו ּהָתֹוא

 הלא םיִרְעָה םֶתְחְּפשמְל ןךייונב הממ תר: תאז 5
 וניו ָהיתלובנל ץֶרֶאָהתֶא לחנל ולכנ = = :ןקירצחו 4

 הוה יפ-לע :םָכֹותְב ןונב טשוהיל הָלֲחִנ לַארְׂשִי-ינְב ג
 רֵהְּב הַרָסיתַנַמּתהתָא לֶאַש רֶׁשֲא ריִעָהְדדתֶא ול ונתג

 -רׁשֲא תלחנַה הָלֲא :הָב בו ריִעָהתֶא הָנְבו םִיָרפֲא 5
 תוטמל תובָאָה ישארו ןונךכ עׁשֹוהיוןֵהֹכַה רעל לחג
 ךעומ לָהֶא חַתַפ הוהְי ינפל הלשב ולרֹונב | לַארשיחנְּב

 :ץְרָאָה"תֶא קלחמ לכ
 64 .XX כ

 "ָאְרְש גְבילֶא רד :רמאל ַעָׁשֹהְי-לֶא הָוהְי רד א
 רמאל ——

 קיזב נק +. 0.
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 םֶכיִלַא יִּתְרַּבַּד-רִׁשא טלקמה יֵרְעהתֶא םֶכָל נּת רמאל
 ג דיִלְבַּב הגנְׁשְּב ׁשֶפנהַּבִמ חצור הָמְש סּונל :הָשמדדָיּב
 4 | תרֶחֶאְלֶא סו :םֶּדַה לאנמ טְלְק לַמְל םֶכְל וה תַעַד
 יזאְּב רָּבדָו ריִעָד רעש חתפ למע הָלֵאָה םיִרָעָהְמ
 םֶהיִלֲא הֶריִפָה ותא ופְסְֶו וָרְבְּדיתֶא אוההריִעָה יגקו
 ה ויִרָחִא םֶּדַה לאנג ףדרי יכו :םָּמַע בֵׁשְְו םוקָמ ולנֲתנו
 והעְר"תַא הכה תעדיילְבְב יִּכודיְּכ חְצרֶהתֶא וגיא
 5 איהה ריִעְּב | בֵׁשְו :םוׁשְלׁש לֹומְתִמ ול אה אָנׂשאָלְו
 ילוחגַה ןהכה תומ-דע טֲּפְׁשמל הָדֵעָה נפל ֹודְמָעדַע
 וריִעְ"לֶא אָבּו חצורה בוש | וא םֵהָה םיִמָיב הָיהְי רֶׁשֲא
 ז שָרְקתֶא ושדקיו :םשמ םֶנְירֶשֶא ריִעָהלֲא ותיּבדלֶאו
 ;רירקזתָאְו רפא רהב םֶכְשתֶאְו יִלָּתְפנ רַהְּב ליל
 8 וחי ןדריל רֶבַעַמּו :הָדּוהְי רַהְּב ןרְּבַח איה עָּכְרַ
 ןבואר הטממ רשימּב רָכָדמַּב רַצָּבתֶא ּונָתְנ הָחְרְומ
 ;רטממ ןְׁשְבב ןולנחתאו דג הממ דע תומאְרְדתַאְו
 9 רגלו לארשי נב | לכל הָדְעִמַה יִרָע יָה הָלֶא :הַשנִמ
 תּומי אָלְו הָנְנֶשִב שַפְהַכִמילְּכ הַמְׁש סונל םֶכותְּב רגַה

 :הָדעֶה נפל ומידע םֶלה לא לב
Cap. XXI. NOאכ  

 א ַעׁשֹוהְי-לֲאְו ןהפה רֶועְלָא-לָא םיולה תֹובֲא יׁשאָר וש
 2 ּורְּבַדו :לֶאְרְש נבל תוטמה תֹוכֲא יׁשאָר-לֲאְו רב
 :רׁשמיריְב הָוצ הָוהְי רמאל ןענכ ץֶרַאְּב הלְֶּב םֵהֵלֲא
 3 נב ונתִ :ּונְתְמְהְבל ןהישרנמו תַבָׁשְל םיִרָע ּונלדתַתָל
 הּלֵאָה םיִרְעָהדתֶא הָוהְי יפדלא םַתְלְַנִמ םיולל לֶאְרשי
 4 יהיו יִתָהּקַה תַחּפֶשַמְל לְרּגַה אציו :ןְיׁשְרנמיתֶאְ
 הַמממּו הָדּוהְי הַממִמ םולֵהמ ןהפה ןרָהָא נבל
 :הָרָשֶע שלש םיִרָע לְרּגַּב ן ןמָינב הטממו יִנעָמְשַה

 ינבלו
5" 

 יסילע ןידנס .3אכ רק לט ז. ₪ 2
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 -זרָממִמּו םירפָא-הממ תַהַּפׁשמִמ םיִרְתיִנה תַהכ יִנְבְלְו ה
 גְבלְו | :רָׂשָע סי לְרּנַּב השנמ הטמ יִצֲהַמו ןד <

 קדטממו רׁשֲא-המממו רכשְׂשזהטמ תֶהְְׁשִמִמ ןוׁשְרג

 ׁשֶלׁש םיִרָע לְרּב שבב הָׁשנְמ הטמ יִצָהֹ יל
 ןבּואר הַמַמַמ םֵתֹהַּפְׁשִמְל יִרְרְמ ינבל :הרְׂשָע 7
 ָנּתַו  :הָרָשָע םיִתַש םיִרָע לוב הַמַּמִמּו ךְנההָמִמִמּו 8

 ןֵהׁשְרְנִמיתֶאְ הָלַאָה םיִרְעֶההתֶא םיולל לַארׂשיהדונב

 רטממ תה | = :לֶרּּכ הָשמידִּב הָוהְי נצ רֶשֲאְכ
 "רָשָא הָּקֵאָה םיָרָעָה תא ןיעְמש ןנְּכ הטממו הָדהְי יב

 יִתָהְקַה תוחפשממ ןרהא י ינבל יהו :םֵׁשְּב ןֶקְתֶא ארי י
 -תא .םֶתְל ותו :הנשיאר לרוגה הָיָה בל יִ ל יבמ וו

 -זרֶאְו הָדּוהָי רַהּב ןוְרְבָח איה קונה יִבֲא עַּבְרַא תירק
 טַתְנ היָרֵצֲח"תֶאְו ריטה הרשת :היתביבס ָהָׁשְרנמ 9
 ות ןהלה ןרֶהִא | ינבלו :ותְזְחֶאְכ הָנְפיְְּב בֶלְכְל 13

 דתרֶאְו ָהיֶשְרנִמ"תֶאְו ןוָרְבֶתֶא ַהֵצֹרָה טְלְקִמ ריִעדתֶא
 -זרָאְ השרגמהתֶאְ ּרתוידתֶאְו :ְהיֶׁשְרְנְמהתֶאְו הנבל 4
 -תֶאְו ָהָשְרְגִמתֶאְו ןלחהתֶאְו :היֶשָרְנמ-תֶאְו עומְתְׁשֶא וט
 רַטְחתֶאְו ָהְׁשָרנמדתֶאְו ןיעדתַאְו :ָהָשְרְנִמתֶאְו רֶבְּד ג

 עשת םיִרָע הָשְרנִמדתֶאְו שמש תיפדתַא ָהֶׁשָרנמְתֶאְו
 דתרֶא ןִמָנִּב הטממו | :הָלֶאָה םיִטְּבְשַה יִנָש תַאמ וז
 תֹותנְעדתַא :ָהָשְרְגַמתֶאְו עָבְגתַא הָשְרנִמתֶאְו ןיָעְבְג ו

 :עָכְרֶא םיִרָע ָהָׁשְרְנִמהתֶאְו ןמלעהתֶאְו ָהֶׁשָרמתֶאְ
 :ןָהיִׁשְרְגִמּו םירע הרשָעדשלש םנָהְּכַה ןְרָהַארגְב יִרָעְדלָּכ ו
 תקק במ םיִדְתַה םללה תֶהְקִנְב תוקְפָשַמְלו | כ
 ריִעתֶא םֶהָל ות :םִיָרפֲא הטִממ םלרנ ירע יהו 2

 תֶאְוםירְפֲא רֵהְּב ָהׁשְרנמ"תֶאְו םֵכְׁש-תֶא חָצרַה טלְקמ
 תיִּבתֶאְו ָהָׁשְרנמ"תֶאְו םִוִצְכק-תֶאְו :ָהֶשְרְנִמדתֶאְ רז 22
 ןורח ה המן

 ירק כשאר + 0.
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 דתרֶא ןְּדהטַמִמּו  ועָבְרַא םיִרָע ָהָשְרְנְמדתֶאְו ןורח
 ןוליא"תַא :ְהָׁשְרנִמ-תֶאְ ןותְּבנהתָא ָהָׁשְרגִמ"תֶאְו אקתְלֶא
 :עברַא םיִרָע ָהָׁשְרמ"תֶאְ ןומרדתנדתַא ָהָשְרֶנמדתֶאְ
 תגדתֶאְו ָהֶשְרְנמִדתֶאְו ְךְנעַּתהתֶא הָשנְמ הטמ תיִצָחְמִמּ
 רשע םיִרְעהלכ :םִיִּתְׁש םיִרָע ָהֶׁשְרְגמ--תֶאְו ןומר
 ןׁשְרג ינְכלְו | :םיִרְתּנַה תָדקחנְב תוחפשמל ןהישרנמו
 טלֶקִמ ריִעדתֶא הָשנמ המ יִצֲחַמ שולה תַחְּפְשִמִמ

 -תֶאְו הָרְתׁשִעְביתאְו הֵׁשָרמיתֶאוןְׁשְבב ולגתַאחצרַה
 ןְיׁשְקיתֶא רֶכשֶשִי הָטמִמו  ּוםיִתְש םיִרָע ָהֵׁשְרנִ
 "תֶאְו תּומְריתֶא :ָהָׁשְרְגמיתֶאְו תָרָבְּד-תָא ָהָשְרְנִמדתֶאְ
 :עָבְרִג םיִרָע הָשְרְנִמתֶאְו םִיננ ןיעדתֶא ָהָׁשְרנמ
 -תֶאְ ןדְבַעְתֶא ָהָׁשְרְנִמתֶאְו לאְשמחתַא רשֶא הטממּו
 ָהָׁשְרְנמ-תֶאְו בחְרדתֶאְו השְרְגַמתֶאְו תָקְלֲח-תֶא :ָהׁשְרְנִמ
 ַהֵצֹרָה טלקמ | ריִעְדתֶא יִלָּתְפפ הטממו | :עּבְרא םיִרָע
 -זרַאו ראד תּמֲח-תֶאְו ָהָשְרנמהתֶאְו ליִלָנב שָדְקתֶא
 ירעדלַּכ :שֶלָׁש םירע השְרגמדתאְו ןתרקדתאו .השרגמ
 :ןָהישְרְנמּו רע הרָשעדשלש םתדפשמל יִנָשרגה
 ןלובז הטמ תאמ םיִרְתנה םיולה יִרְרְמְּב תֶקְּפְשִמְלּו
 דתֶא .:הָשְרְיִמתֶאְו הָתְרקיתֶא הָשְרְנִמדתֶאְו םֶעְנָקיתֶא
 :עֵּבְרַא םיִרָע ָהׁשְרְנִמ-תֶאְו לְלָהְנתֶא ָהֶשְרְנמתֶאְו המ

 תרמְרתֶא ַחַצרֶה טלקמ ריִעְדִתֶא דָגהֶטַמִמו י
 דתרֶא :קשְרְגִמחהתֶאְו םינַתמ"תֶאְו ָהׁשְרנמ-תֶאְו דַעְלִַּּ
 םכירָעילָּכ ָהָשְרְנמתֶאְו ךש"תַא ָהֶשְרְנמתְֶו ןובָשָח

 עכרא

 ף יא םימיה יונדמ םיחוקל ,הלאה םיקוספ יב ןאכ ואצמנ םירפס תצקב + 38. | ירק ןלוג ד. 7
 ו ןזלגב הפ סונגצה אדוקל ורסחי אל ןעמת ,תווהל םיואר םניא הוושמה יפכו ,דסו גיס קוסס

 :הׁשְרנִמדתַאְ הצהְידתַאְו השרנמ"תַאו רַצָּב"תֶא ןבואָר הַטַמַמּוז

 זכר םיִרְכ הׁשָרמ-תֶאְ תַכָפיִמדתֶאְו ָהָשָרְנִמדתֶאְ תומרקחתַא
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 םיִרָתּונה םָּתֹהַּפְׁשִמְל יִרָרְמ נבל םיִרָעָהלְּכ ::עָבְרַא 8
 לב :הָרָשָע םיקש םיִרְע םלרוג יהיו םיולה תוחפשממ 9

 הִָמָשּוםיִעְּבְרֶאםיִרָע לארי תוחֶא ךוְתְּב םָיוְלַה ִרָע
 הישְרְנמּו ריע ריע הָלאָה םיִרְעַה הָיֵהַּת :ןהישרגמו מ |

 לארי הוה מ = :הלֲאָה םיִרְָה"לְִל ןכ היתביכס יי
 ובשיו הּושרוו םתֹובֲאְל תק עבשנ רֶׁשֲא ץֶרָאֲהזלּכתֶא

 םָתֹובֲאָל עֵבְׁשנירְׁשֲא לֶכְּכ ביִבָסִמ םהְל הָיהְי חו :הָב +
 םֶהיִבְיִאדִלְָּכ תֶא םֶריֵבְיֲא-לְּכִמ םֶריִנְפַפ שיא דַמָעדאלְו

 "רֶׁשֲא בוטה רָכָּדַה לכמ רֶבּד לָפְנאְל :םֶדָיְב הוי ןָתָנ 9
 :אָּב לכה לֵאָרְׂשִי תביא הָוהְי רָב

 Car. XXL בכ בכ
 :הדשנמ הממ יצחלו ידו ינכוארק עשוי ארק זָא א
 םֶכְתֶא הָוצ רָשֶאלָּכ תֶא םֶּתְרַמָש םָּתַא םֶהיִלֶא רָמאַּו 2

 :םֶכְתֶא יִתֹוצ"רׁשֲא לכל ילוקב ועָמשתַו הָוהְי דָבַע השמ
 הוה םויה דע םיּכר סי הו םביֵהֲאזתֶא קבע 5
 חינה הָּתַעְו :םכיַהְלֶא הָוהְי תוצמ תְרָמְשִמדתֶא םֶּתְרַמְשּו 4

 וכו נפ הו םֶהְל רד רׁשֲאכ םכיַחָאל םֶכיַהְלַא הָוהְי
 השמ םֶכָל ןתְנורשֶא םֶכְתֹוחַא ץראדלא םכיִלַהְאל כ

 -תֶא תושעל דאמ ורמש קר :ןדְריה רָבַעְּב הָוהְי דָבָע ה
 הרוהי-רָבִע השמ םֶכְתֶא הָוצ רֶׁשֲא הָרֹוּתַה-תֶאְו הוְצַמַה
 רמשלו וָכְְּד-לְבַּב תַכְלְלְו םֶכיִהְלֶא הָוהְידתֶא הָבָהֲאַ
 :םֶכׁשפלֶכְבּוטכבבללֶבְּב ובעל ביהָקְבְְל ויִתְוצמ
 \יצָחְלְו = :םֵהילֲהֲא-לֶא ובלו םהלשי) עשוהי םכְרְבַו

 דטבע עָשוהי ןתנ וָצְְּ ןְשְבב השמ ןֵתְנ השמה טָבַש
 "לא עשה םחלש יִּכ םנ המי ןָהריה רָבַעְמ םֶהיֵחֲא

 םיכר םיִסָכְנִב רמאל םדיִלֶא רמא"ו :םֶכְרְבו םֶהיֵלֲהָא 5
 בָהָוְבּו ףסָכְּב דאָמ-בֵר הנְקְמְבּו םֶכיִלָהֶאדלֶא ּובּוש

Mian WR MW AM Caeתשחנכו  
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 יללָש וָכְלַח דֶאְמ הָּבְרַד תומלשבו לֶזְרבְבּו תֶשְחְנִב
 פ =יָנְבו ןבוארנב וכלי ובש | | :םֶכיִחֶאְדִע םֶכיִבְיִא
 -רֶׁשֲא הָלָשִמ לארשי נב תֶאְמ הָׂשנְמַה טְבׁש ויצֲחו דג
 םבָתָוִחַא ץרא"לֶא רעלגַה ץראדלא תָכְלְל ןעֶנְכ ץֶרֶאְּב
 י כֶא ואבו :השמחדוּב הָוהְי יפ--לע הָבדוָחאְנ רֶׁשֲא
 נבו ןָבּואְרחיִנְב ינְבַמ כ ץֶרֶאְּב רֶׁשֲא ןדריה תֹוליִלְ
 לוהג ַחָּבְוִ ןדריה7לע חַּכְוִמ םש הֵׁשְנִמַה טְבָׁש יִצֲחַו ד
 וז ןבּואָרינְב ונְביהנַה רמאל לַארְׁשיהגב ועָמְשו :הָארמל
 ץרא לומדלֶא ַחַבומַה-תֶא השנמה טָבְש יִצֲחְו דָניִנְב
 ו ועְמְשיו :לארשי יִנְּב רָבֲע-לֶא ןדריה תולילֶגדלֶא ןענב
 תרולָעל הלש לֶאְרשידְִנְּב תַהע"לכ ולהקיו לארשי יִנְּ
 13 ןבּואְרנב"לָא טארשידינב וחלשיו בצל .םהילע
 -תֶא דַעְלְגַה ץֶרָאלֶא השנמדטבְש יִצֲח"לֲאְו דינא
 גו דהא איׂשנ ומע םיאשנ הָרְשִִַו :ןקפה ךעְלֶאְִּב סח
 ׁשאָר שיאו לאְרְשי תוטמ לָכְל בָא תיִבָל דֶחֶא איִשְ
 וט ןבו וארנְבלֶא ואביו :לארשי יפלַאל הָּמַה םָתֹובֲא-תיָּב
 ורְבְדודעלגה ץראלֶ הֵׁשנְמטַבש יצָחלֶא דנא
 6 לֲעַמַה-הַמ הָוהְי תדע | לכ ורמא הל :רמאל םָּתֶא
 יִרָחַאְמ םיה בושל לֵאָרְׂשִי יהלאב םּתְלַעמ רשא הוה
 :זדוהיּב םויַה םֶכְדְרמל חּפַומ םכל םֶכְתְֹבְּב היה
 דע ונממ לרהטהדאל רֶׁשֲא רועפ ןֹועדתֶא טעמה
 םכויה ּובָשְּת םָּתַאְו :הָוהְי תַרֲעב ףגנה יו הוה םוה
 -לֶא רֶחַמּו הוה םויה ּודְרַמִת םֶּתַא הָיַהְו הָוהְי יֵרֲחַאַמ
 םָכְתֹוחֲא ץֶרֶא הָאמטיסא ךאו :ףצקי לֵאָרְׁשִי תֶדָיּכ
 ןּכשמ םָשכש רֶׁשֲא הוה תְחֶא ץרָא-לָא םַכָל ורבע
 "לא ונֵתואְו ודרמת"לא החי נכֹותְּב ּוזחֶאַהְו הודי
 הדוהְי חכְומ ילעלבמ חּבְומ םֶכְל .םֶכְתְנְבְּב ורמת
 כ -לעו םֶרְְּב לעמ לַעָמ חַרָנְרֶב ןֵכָע ו אלה :וניהלא

 -לכ

 1 -ב

 טס 1

Ce) 1 
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 עוְנ אל דַחֶא שיא אוהו ףצק הָיָה לֵאְרְׂשִי תַרֲע"לְּכ
 השנמֶה טְבָׁש יצחו דָנדינְבו ןבוארדינְּב ונעו = :ונעַב גז
 ;דוהי | םיהלֶא | לא :לאָרְש יִפְלַא ישאְרְדתֶא ּורְּבַדַו ?2

 -םֶא עדו אוה לֶאְרְשו עדי אה הוה | םיהלא | לא
 תונבל :הֶזַה םויה וננישות"לַא הוהיכ לעמב"סאו רָרָמְּב 3

 הלוע וילע תולעהְלדםָאְ הֶיהְי ירחאמ בושל חַּבִמ ונל

 שקי אוק הי םיִמלְש יחְַ וְלָע תושעלדםאְו הממ
 רֶהֶמ רָמאָל תאֹוזתֶא וכישע רֶבְּדִמ הָנָאְדִמ אָלדםִאְו 4

 יקְלֶא הוהילו םכליחהמ רמאל נבל םֶכיִנְב ּורָמאי
 נב ןְבוארנְּב םָכייבו ונניּפ הָוהְיַתְנ לובה :לֵאָרְׂשִו הב

 םֶכיִגְב ּותיֵּבְׁשַהְו הָוהיִּב קלח םֶכְלְדיִא ןּדְרהתֶא ךנ
 ול אָהשענ רמאפ :הָוהְידתֶא ארי יִתְלְבְל ּוניִנָבִדתֶא 6
 אוה דע יִּכ :חַבְול אלו הלוע אל חָבומַהדתֶא תבל 1

 תרדבעדתֶא העל ונירחא וטיתורוד ןיבו םכיניבו ּניניִּב
 ורָמאידאלו ּוניִמְלָשְבו ּניֵחְבְזבּו ּניֵתֹלְעְּב ויָנָפְל הָוהָ

 הָיִהְו רָמאַּו :הָוהיִב קלח םָכְלְדיִא ּוניִנְבְל ֶחְמ םֶכיִנְב א
 -זרֶא וִאְר טְרַמָאְו ךֶחַמ ּניֵתֹרְד--לָאו ונילא ורְמאיהיִּכ
 אָלְו תלול אל ּוניָתובָא ושַעְדרֶשַא הֹוהְי חַּבְומ תיבת

 ממ כ | לילח :םֶכיַב וניניב אוה ךֶעיִּכ חבל 9
 ַחַּבְוִמ תונבל הֹוהי יֵרֲחַאַמ םויה ביִׁשָלְו הֶוהיַּב דרמל
 רֶׁשֲא וניִהלֲא הָוהְי חַּבְוִמ דַבָלִמ הבל הָחְנִמְל הלעל
 :רָרֲעָה יגיש ןלפה סָחְנִפ עמשיו  :ֹונָכְׁשמ ונפל ל

 רשא םילְבְּדהתֶא ותא רֶׁשֲא לֶאְרְשְי יפלא ישארו
 :םֶהינֵעְּב בטייו השנמ ינְבּו גגו ןְביאָררנְּב ורב

 -לכֶאְו ןבואר ינְב-לֶא ןלכַה רעְלֲאְדַב סֶחְניֿפ רֶמאּו 31

 הוה ונכותבדרִּכ נערי םווה הֶשנמ נבהל רני
 ירא םתְלצה וא הוה לעמה הָוהיִב םָּתְלַעְמאְל רֶׁשֲא

 | ןקפה ְעְלֲאְּכ סחְניִפ בש :הָוהְי ךימ לֶאְרְשי יב יי
 םיאישעהו
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 רעלגה ץראמ דֶנהנְּב תַאמו ןֵבאָרהנְב תֶאמ םיאישְנהְ
 3 בש יוו :רָבָּד םָתֹוא ובשיו לארשו ונכלא ןענְּכ ץרָאלָא
 אל לארשי נב םיִהְלֲא וכרביו לארי יב יניִעְּב רבֶרַה
 דינָכ רֶׁשֲא ץֶרָאָהדתֶא תַחׁשְל אָבָצל םֶהיִלָע תולעל ּורַמָא
 34 ךֶניָנְבּו ןְבואְררנְּב ואְרְקִ ּהָּב םיִבָׁשְי דָגינְבּו ןבואר
 :םיהלֶאָה הָוהְי יִּכ וניִתְנִב אוה דעדיכ חבומל

CAE RR BEDS 
 א -לָּבִמ לֵאָרְׂשְִל הָוהְי חיִנָהְדרֶשֶא יֵרֲחַא םיבר םיַמָמ יה
 2 ַעְׁשֹוהי אָרְקִיו :םימיכ אָּב ןק] עָשוהיו םיִבָּסִמ םֵהיֵכְיֲא
 רמו וירמשלו ויִטָפשְלּו וישאְלו וינקזל לֶאְרְשיילְכל
 ג דלָּכ תא םָמיִאְר םֶתַאְו :םימַיּפ יִתאּב ית נֲא םללֶא
 זככינפמ הלאה םיוגַהְלָכְל םֶכיִהְלֶא הָוהְי הֶׂשָע רֶׁשֲא
 4 םֶכְל יִתְלַפה ו ואר :םכל םהלנה אוה םֶכיִהְלֶא היה יֵּ
 ןדריהדמ םֶכיִטְבשל הלחנב הֶלֵאָה םיִרָאְשִנִה םִיגַהתֶא
 :שֲמָׁשַה אֹובמ לדה םִיַהְו יּתֹרְכַה רֶׁשֲא .םגַה"לְבְו
 ה םםֶתא שיִרוהְו םֶכיֵנֲפִמ םפרהי .אּוה םכיִהְלֶא הנה

 םֶכיהְלֲא הֶוהְי רד רש םצְראתֶא םֶתְִׁרְו ָיִנְפלִ
 םּותָּכַה-לְּכ תֶא תֹוׁשְעַלְו רָמשל ראָמ םָּתְקֹוֲַו :םֶכָל
 :לואמשו ןימָי ּנַמְמ רוס יִתלבל השמ תֶרוּת רַפְַּב
 ז םבָכְּתִא הֶּלֵאַה םיִרָאְשִנה הָלֶאַה םִיֹוגַּב אֹובהיִתְלַבְל
 םודבעת אלו ּועיִּבְׁשַת אָלְו רוכזהדאל םֶהיַהְלֶא םָשֶבּ
 8 ּוקָבְדַּ םכיהְלֶא הָוהיִביסַא יִּכ :ּ:םֶהְל ווחְתְשת אָלְו
 9 םבֶכיִנְפְמ הָוהָי שרו :הָּוה םויה דע םֶּתיִשַע רַשַאּכ

 דע םֶכֵנְפִב שיא רמָע-אל םָּפאְו םיָמּוצעְו םִלֹרָג םיוג
 י זוהי ! יִּכ ףלֶאיףדרי םכמ דָחֶאהשיִא הוה םיה
 גג םָּתְרמִׁשִנְו םֶכְל רָּכד רֶׁשֲאַכ םֶכְל םֶתְלִּגה אוה םֶפיִהְלֶא
 וג דא וכ :םֶכיֵהְלֲא הָוהְידתֶא הָבָהֶאְל םֶכיֵתׁשְפנל דאָמ
 בוש הי ה 7
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 כיִרָאְׁשִנַה הָלאָה םִיגַה רֶתיְב םָּתְקַבְדּו בושת בוש
 :םֶכָּב םֶהָו םֶהָּכ םֶתאָבּו םֶהָּכ םֶתְנּתַהְתַהְו .םֶכְתִא הָלֶאָה

 -תרֶא שיִרוהְל םֶכיֵהְלֲא הוה ףיסוי אל יִּכ ּועָדַּת עוד
 טטשלו שקומלו חפל םכל ו ויָהְו םֶכיִנָּפְלִמ הֶלֲאָה םיוגה
 קרַמְדִאה -- םֶכְדְבִא דע םֶכניִעְּב םיננצלו ם םֶכיִּדְצְּב
 קדגהו :םֶכיֵחְלֲא הוי םָכְל ןתנ רשא תאוה הבוטה
 םֶכְבְבְללֶכְּב טעו ץֶֶאקלָּ ְךְרָרְּב םויה ךלוה יִכְנָא
 םיִרָבּדִה | לכמ רָהֶא רֶבָּד לפְנאְל יִכ םַכְׁשְפַנ לבב
 םָכְל ואָּב טפה םכיִלָע םֶכיִהְלְא הָוהְי רָּבִּד רֶשֶא םיִּבּוטָה

 -לָכ יל אָּברַׁשֲאַכ הָיָהְו :דָחֶא רֶבּד ּונָמִמ לַפָניאְל וט
 איי כ םכילֶא םֶכיִהְלֶא הוהְי רָבד רַשֶא בוטה רֶבִּדַה
 םָכִתוא ודימַשה"דע ערה רבְדה-לכ תא םֶכיִלָע הוה
 קרוהְי םכְל ןַתְנ רֵׁשֲא תאוה הָבּוטַה הָמָרֲאָה למ
 הִוצ רשא םְכיֵהְלֲא הוה תיִרְּב-תֶא םֶכְרְבָעְּב :םֶכיֵהְלֲא
 םֵתְוֲחּתְׁשַהְו םיִרֲחַא .םיהלא ג םָתְדַבע םתכלחו | םֶכַתֶא
 ץרֶאה לעמ הָרהְמ םָּתְדַבֲאַו םכְּב הוהיחףא הָרְחְו םהל

 :םֶכל ןתנ רֶׁשֲא הָבומַה
 .Car. XXIV דכ כ

 תּורקו המכש לארשי יִטְבשדלָּכהתֶא ַעָשוהְי ףָכָאַ א
 ונפל ובציִתיו ויבטשלו וימפשלו וישארלו לארי יִנְכְְל

 רוה רמָא-הכ םָעָהְלָּכלֶא עׁשֹוהְי רָמאיו ;םיהלאה 2
 חבָּת למ םֶכיִתובַא ובשי רה רֶבֲעְב לֶארשי יֵהלֲא

 ד

 חַפָאְו :םיִרֵחֲא םיהְלֶא ּורְבַעַו רוח יבא םֶהְרְבִ יִָא 5
 -לָכְּב ותא ךלואו רלְגַה רבעמ םֶהָרְבַא-תֶא םֶכיִבֲאהָא

 ןּתֶאְו :קָחְציהתֶא ולא וערזחתֶא ָּבְרַאְו ןַעְנַּכ ץֶרֶא 4
 ריש רה-תֶא ושעל ןּתַאְו ָׂשַע-תֶאְו םקעי-תֶא קחי

 -זרֶא חְּׁשֲאְו :םיִרצמ דרו וינְכּו בלעיו ותוא תֶׁשְרְל ה
 השמ

3 me 

4 meen 

6 lee 

 ק הכואו +. 3. דיַכ



 395 .JEHOSUAH CAP 24. דכ

 וכְרְקְּב יִתישָע רׁשֲאַכ םירְצמדתֶא ףגֶאְ ןרָהָא-תֶאְו השמ
  םִיַרְצִמַמ םֶכיֵתֹובֲאדתֶא איִצואו :םֶכְתֶא יתאצוה רַחֶאְ
 בָכָרְּב סכיִתוְבַא יִרָחֶא םִירצמ ופדרו הָמְַה יאְבָּתו

 ז לפאמ .םשָּ החייל וקעצמ :ףומ-דםִי םישָרָפב
 והָפְכְיַו םָיהתַא וָלָע אבו םירצמה ןיכו | םֶכיִניִּב
 ובשתו םִיָרְצַמַּב יִתיִשְעהרְׁשִא תא םֶכיִֵע .הָניֶאְרתַ
 8 ירמָאָה ץֵרָאזלֶא םֶכָתֶא האיִבָאְו :םיִּכִר םיִמָי רָבְדִמב
 םֶכְדָיְּב םֶתוא ןּתאְו םֶכְתַא מֲחְלו ןּדרוה רָבעְּב בֵׁשֹיַה

 י ְךּפ קלֶּב םָקֹו םָכינְפִמ םֵדיִמְׁשַאו םָצְרֲאתַא ושרת
 םִעְלְבְל אָרְקִיַו חלשיו לארשיּב םָחָלו בָאֹומ ְּךֶלַמ רופצ
 ירבו םַעְלְבְלַעָמְשְל יִתיִבֲא אָלְו :םָכְתֶא לְכָל ריעְּבְִּ
 1 ןּדְרַַהְתֶא ורבע :ודַיִמ םֶכְתֶא לֵצֲאְו בבת ְךֹורְב
 יִרֹמֲאָה והירידילעב םֶכְב :מֲחְלו וחירידדלֶא יאָבֲּתַו

 ןתַאְו יקוביהו .יוחה יִׁשְנְרגַהְו יפחהו ֹנענְכַהְו יּזרְּפַה
 9 שָרְנִתַו הָעְרַצַהתֶא םֶכיֵנפְל חַלֶשֶאְו :םֶכְדיִּב םֶתוא
 אלו ְְַּרַהְב אל יֵהֹמֲאָה יכלמ .ינש .םֶכיִנפמ םֶתא
 ופ רעו הב תעניײאל רשא | ץֶרַא םכְל ןּתַאְו :ךְתְשקְּב
 דאל רֶׁשֲא םיִתיזו םיִמְרֶּכ םֶהָּב ובְׁשַּתַו םֶתיִנְבִאְל רֶׁשֲא
 ו4 ותא ָּרְבִעְו הָוהְידתֶא יאָר התַעו :םילכִא םָּתַא םָּתְעַטְ
 םֶכיִתֹוְבֲא ּוהָבֲע רֶׁשֲא םיהלֶאדתֶא ו וריִפָהְו תָמֲאָבּו םיִמָתְּב

 יש עֶר םָאְו :הָיהְי=תֶא ּודָבַעְו םִירְצמבּו רֶהָנַה רַבְֲּב
 ימתַא .םויה םקכל ורחב הוְי-תֶא דָבָעְל םָקיִעְְּ
 רֶׁשֲא םֶכיֵתֹוְבֲא ּודְבָעְדרָשִא םיהלֶאחתַא םָא ןודבעת
 :כיבשי םָּתַא רֶׁשֲא יִרֹמֲאָה יִהלָאדתֶא םֵאְו רֶהְנַה רבע
 6 רָמאיַו םֶעָה ןעו :הָוהזתֶא דבענ יתיִבו יִכֹנָאְו םַצראְּב
 וז יב :םיִרֲחַא םיִקְלֶא הבעל הָוהְתֶא בעמ ּונָל הֶליִלָח
 ץראמ וניִתובָאהתֶאְו ונָתא .הָלַעַָה אוה ועהלָא .הָוהְ
 םירצמ ו ב" אאא
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 תֶחאָה=תֶא ּניֵניֵעְל הָשָע רָשֲאַו םיִדָבַע תיָּבִמ םיִרַצִמ
 ּהָב ונְכָלְה-רֶׁש ְרדַה-לְכְּב ירמשיו הָלֲאָה תולדנה

 דתרֶא הָוהְי שֵרַו :םָּבְרְקְּב ּנְרבָע רֶׁשֲא םיִּמַעָה לכבו 8

 טחנאדסנ ּנְפִמ ץֶרָאָה בשיי יָרֹמֲאָה-תַאְו םיּמעֶהלכ
 םֶעָהלֲא ַעָשוהי רמאיו :ּוניֵהלֲא אּוההיִּכ הוהיתֶא דבֲעַנ ופ

 דלא אּוָה םישדק םיָהלֲאִּכ הָוהָיזתֶא דְבַעְל ּולְכּוִת אָל
 ובעת יִּכ :םכיִתואטהלי םֶכְעָשּפל אשידאל אוה אונ כ

 - םָכְל עַרָהְו בָשְו רכנ יִהְלֶא םּתְדְבַעְ ההיא
 עשוהידלֶא םַעָה רמו :םֶכְל םיִטיֵהרְׁשֲא יֵרֲחֲא םֶכְתֶא 1
 ידע םעַהדלֶא עָשוהי רָמאַּו :דבענ הָוהְידתֶא יִּכ אל 22

 ותוא דבעל הוהיהתא םָכְל םָּתְרַהְּב םָּתַאיִּכ םֶכְּב םָּתַא

 רׁשֲא רכה יהלֲאתֶא וריסָה התו :םיִרָע יָרְמאַה 5
 :*לָארְשִי יֵהלֲא הָוהְידְלֶא םֶכְבַבְלזתֶא ּוטַהְו םֶכְּברַקּב

 ולוקבו דבענ וניהלא הָוהיתֶא .עשוהיהלא םַעָה ורמאו 4
 5 םשיו אּוהַה םיּב םעל תיִרָב עשוהי תֹרְכו :עָמָשְנ הכ
 הָלאָה םיִרְבְּדַה"תֶא עשוהי בתו :םֶכשִּכ טפְׁשִמו קח =

 תחת םֵׁש הָמיקו הלו ןְבֲא הפו םיִהלֲא תַרֹות רַפְסְּב
 -ללֶא עָשיהָי רָמאֹו :הָוהְי שדקמְב רשא הֶּלֲאָה ז

 איִהְיַכ הָדַעְל .ּונָּבִהְיַהִת תאוה ןְבֲאָה הנה םעהלָּ
 קרַתָיַהְו ונמע רָכּד רֶׁשֲא הוהי יִרֲמֲאזלְּכ תֶא הָעְמַׁש

meלי  

 עשוהי הלשיו :םָכיהְלאַב ןושחכת"ךפ הָדָעְל םֶכְב +
 הָלֶאָה םִרָבְּדַה יִרָחֶא יהָו  :וִתְלַחְנל שיא םֶעָהִתֶא 2

 :םכינָש רֶׁׂשְֲו הֶאמְדִּכ הוה דָבע ניב עָשוהי תמו
 -רַהְּב רׁשֲא הרָפיתנְמתְב ּותָלֲחנ לּבְנַּב ותוא ורבו ל
 לכ הָוהָיתֶא לֵאָרְׂשִי דָבָעַ :שעְנְרהְל ןֹופָצִמ םִיָרְפֲא +

 םםיִמָי ּוכיִרָאָה רֶׁשֲא םינקזה ימי \ לָכְו עָׁשֹהְי ימי
 רֶׁשֲא היי הׂשֲעַמילְּכ תא יעדי רֶׁשֲאְו עָשּוהְי יִרְחא

 השע ו לש
 יה אלמ ז. 9
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  ִנְב ּולָעַהרַׁשֲא ףסז תֹומְצעדתַאְו :לָארׂשיל השל
 רֶׁשֲא הָרָשַה תְקְלְחְּב םֶכְשְב ּוֵרְבָק םירצממ לֶאָרְׂשִ
 ;רטישק הָאמְּב םכש"יבא .רומחחינב תֶאמ בקע הנק
 ₪ בק תמ ןרהאְְּב רועלאְו :הקחנל ףסוידנבל זה
 :םִיִרְפִא רהב וִלְדַתְנ רֶׁשֲא ֹנְּב סָחְניִפ תַעְבְְּב ותוא

 כזח
 ןושל ןרתו .הששו םישמחו תואמ שש עשוהי לש םיקוספה םוכס

 העברא וירדסו :הפצמה תמר דע ןובשחמו  .ויצחו :ןמיס םלא

 :ןמיס יידי ילע התיה :רשכ

 םיטפוש



 םיטפוש

LIBER JUDICUM. 
ON lod a 

 רמאל הָוהיַב לֵאָרְׂשִי נְּב לֵאְׁשִו עשוהי תומ יִרֲחֲא יהיו א
 רָמא : :ֹוב םחלהל הָלְחְתַּב נענְכַהלָא ונְלהְלֲעיהוִמ
 רמו :וִדָיְּב ץֶרָאָהיתֶא יִּתְתְנ הנה הָלֲעַי הָדּהְי הוי

 ינענְּכַּב הָמֲחְלנְו יִלְרוְב יִּתֶא הלע וחֶא ןופמשל הדוהי
 ללעמ .:ןעמש ותא ךליו לרב תא לַאדסנ יִתְכלהו 4

 קבב םיּכַו םֶהיב יזרפהו ָענּכַהְדתֶא הָוהְי ןתוו הוה
 ומחליו קְבָּב קוב ינדַאתֶא ואָצְמַו :שיִא .םיפְלֲא תֶרָשָע ה
 ּפְְּרַו קָזָב יֵנְדַא סמ :ורְּפַהתֶאְו יִנֲעַנְּכַה"תֶא וכיו וָּב 6
 רַמאּ :ויְלְנרו ויָָי תונהְּבתֶא וצצקיו ותוא זחא ירא ז

 זבָהיִלְגְְו םַהיִדָי תונהְּב םיִכְלִמ | םיעבש קְְביינְרַא
 ןכ יִתיִשְע רׁשֲאּכ יֹנָחְלַׁש תחת םיטקלמ ויה םיִצצְקמ

 ּומַחְלִי :םָׁש תמו םלֶשּורי ו והאב םיהלֶא ילדםלַש 8
 -תֶאְו בֶרָחיִפל הוכו ּהָתוא ודכְליו םכׁשּוריִב הדוהיהינב

 זכַחְלַהְל הָדּוהְי ינְּב ודי רַהֲאְו :שֶאָב והְלָש ריִעָה פ
 -לכֶא הרה דלו :הֶלַפׁשַהְו בעהו רהָה בׁשֹו נענכב י

 עַּבְרַא תירק םִיִנַפְל ןורבְחדםשו ןורְבָחְּב בשויה יִנענְכַה

 -לֶא םֶׁשִמ דש: :יָמְלַּת-תֶאְו ןְמיֵחָא-תָא יששדתְא כו וו
 בַלָּכ רֶמאָ :רֶפס-תִירק םיִנפְל ריכד"סש) ריד יבש ו

 הָסְכַעדתֶא ול יתְתֶּת ּהָרְכִלּו רַפְס תירקדתֶא הכי רֶׁשֲא
 ןטקה בלכ יחא טקְדּב לֵאֹנְתַע ּהָדָכְלַו :הָׁשֲאְל יִּתְב 5

 וגממ
 חחאג חהפ +. ה
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 4 הָאֹובְּב יהיו :הָׁשֲאְל ּוּתְב הָכְכַעהתֶא ולה ממ
 רימחה לַעַמ חגצִּתו הָדָשַה היִבָאדתֶאמ לאשל ּוהתיסת
 וט זרָבְרְב יִלְ"הְבָה ול רֶמאהַו :ךליהַמ לכ ּהלרְמאו
 בלב .הָלְַַ םִיַמ תַלְג יל הָּתַתְגו יִנּתַתְנ בָעַה ץֶרָא יִּכ
 ג ןפח לק נְבּו | :תיתְחת | תּל תֶאְו תילע תֶלָג תַא
 הָרּוהְי רכְדִמ הָדוהְי גְבתֶא םיִרָמְּתַה ריִעַמ לע השמ
 וז תא הֶדּוהְי ליו :םֶעֶהתֶא בשה ךליו דע בֵעּב שא
 ּהָתֹוא ימירחיו תַפְצ בשוי נענְכַהיתֶא וכי ויחא ןוַעְמש
 18 ;ךועדתֶא הָדּוהְי דָפְלא :הָמְרָה רִשָה-םְׁש-תֶא אָרְקַּ
 -זרָאְו ןורְקְעתֶאְו ּהָלּובְנתֶאְ לשאת הלּובְגדתאו
 9 יִּכ רֶהָהְתֶא שֶרִ הָדוהְיהתֶא הָוהְי יהו :הָלּובְ
 כ ָּנְתַו :םֵהָל לֶזְרּכ בכרי קַמעָה יבשידתַא שירוהְל אל |

 -זרֶא םשמ שרו השמ רָּבִד רֶׁשֲאכ ןורְבָחְתֶא בְלְבְל
 גג ׁשיִרּוה אל םלשּורי בשי יכּוביה-תֶאְו : :קנעה יב השל
 םויה דע םלְשּוריִב ןמיגב ינְב-תֶא יסובוה בש ןמינב יב
 עו :םָמִע הוו לאדתיב םהדסנ ףקוחתיב ולעו = :הה
 2ג וארינ :זל םיִגְּפְל ריעקימשְ) לַאתיַבְּב ףקֹוי-תיב וריִתַמ
 -תֶא אָנ ונָאְרַה ול ורמאי) ריִעָהְדִמ אצוי שיא םיִרְמְשה

 הכ ריִעָה אֹוָבְמ"תֶא םַאָרּו :דָסֶח ָךְמִע ּונישעְו ריֵעָה אֹובְמ
 ָתחְַׁשִמ"לְכ תֶאְו שיִאָהתֶאְו בֶרָחדיִפְל ריִעָה-תֶא וכו
 38 הַמָׁש אָרְקִיַנ ריע ןְבַו םיִּתַחַה ץֶרָא ׁשיִאָה דלה : :וחלש
 97 הָשָנִמ שירוהראלו :הָוה םֶזַה דע ּהָמָׁש אּוה ל
 -תֶאְו ָהיִתְנְּב-תֶאְו ך געֶת-תֶאְ ְךיִתֹנְב"תֶאוןָא אְשתיבהתֶא
 ָהיִמֹנְב-תֶאְו םָעְלְבִי יִבָשויתֶאְו ָהיתּנְב-תֶאְו רוד בשי
 תבָשְל ינענכַה לאוו ָיָתֹונְּב התאו ודְנִמ יבְׁשי-תֶאְו
 2 ינֲענְבַה=תֶא םשנ לאְרְשי קזָחדיכ יהי :תאֹוַה ץֶרָאְּב
 ע שירוה אל םִירּפֶאְו  :וששירוה-אל שירוהְו סמל

 -תא
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 "נב ֹובְרקְב ינענְכַה בש רֶוְנְב בשווה נענְּכַה-התֶא
 יבׁשְ=תָאְו ןולטק יִבׁשְ=תֶא שירוה אל ןולובו = ל
 אֶל רֶשֶא  :סמל יהו ופרק יִנָעְנְּכַה בָשיו לֶלַהְנ 31

 "תֶאְ בְלֵחַאדָאְ ןודיצי יבשות וכַע יבשיחתַא שירוה
 יּרשָאַה בש : בחר"תאו קיִפָאדתֶאְ הְָלֲח-תֶאְו םיִזְכַא 3
 ילָתַפ = :ושירוה אָל יִכ ץֶרָאָה יבש ונענה בֶרָכְּב =

 תנָעדתיב יִבָשְתֶאְו שָמְשדתיב יֵבְׁשתֶא שירוהדאָל
 שָמְשהתיב יֵבְׁשְו ץֶרָאָה יבש ינענכה בֶרְקְּב בש

 ןְדנְּביִתֶא יָרֹמֲאָה וִצֲחְל :סמל םהל ויה תֶנָע תיִבּו 4
 תָכשְל יֵרֹמֲאָה לָאז :קַמַעְל תדָרְל ֹונָתנ אלי החהה הל

 |. ףסוי-תיכ די רָּבְכּת םיבלעשבו ןוליאּב סְרָחְדרַהְּב
 עלמַהְמ םימרקע הלעממ יִרמָאָה לוב :סַמָל יהו

 גהְלְעְמְ
CaP. U3 

 רֶמאַו י  םיִקֹבַהלֶא לָגְלִגהְדִמ ההי-ְרַאְלִמ לעמו א
 רֶׁשֲא ץֶרֶאָהְילֶא םֶכְתֶא איִבָאְו םיִרְצְממ םֶכְתֶא הלעַא
 םֶכְּתִא יִתיִרְּב רפָאאָל רמאָו םֶביִתְבַאְל יִתְעַבְשנ

 תראוה ץֶראה ובשיל תירב תְרְכְתְדאְל םחַאְו :םלועְל 2
 ;האזההמ יִלקְּב םֶּתְעמשאְל ןוצתת םַהיִתחְבְומ

 יֲהְו םכינפמ םתוא שרנאדאל יתרמִא םנו :םֶתיִשָע ג

 רַפדְכ יה :שקימל םֶכָל הי םֶהיֵהְלאַו םיִצְל םֶכְל +
 לארי נבילמילא הָלֶאָה םיִרְבְּדַה-תֶא הָוהְי ְַּאְלִמ

 אּוְהַה םָקְמַה"םַׁש ּואְרְקִַ :ָּּכְבַו םלוקדתַא םֶעָה וָאְׂשיַו ה
 םֵעהתֶא עשוהי חַלֶשיו  :הוהיִל םָשדוחְּבוו םיכפ <

 :ץֶרָאְקְתֶא תשרל ותְלָחְנְל שיא לֶאְרְשיחיִנְב ּוכְלו
 ;םינקזה ימי | לכו עשוהי ימי לָּפ הָוהְיתֶא םֶעָה ּוָדְבַעַַו 7

 לכ תא ּואָר רֶׁשֲא עושוהי ירחא םיִמְי ּוכיֵרֲאָה רֶׁשֲא
ANיאש  = RRS:השעמ  
 האלמ+.7.  קוספ עצמאכ אקסס צ. 1. 'ג פיסנ תתפ =. 30. 33. 35. ₪
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 8 עשה תמו :לֵאָרְׂשְִל הָשָע רֶׁשֲא 4 לח היה השעמ
 9 ותוא רבו :םיִנָש רֶשַעְו הֶאְמְרִּב הָוהְי דָבֲע זנב
 "רַהְל פע םִיַרְפֲא רֶהְּב םֶרָהתַגְמתְּב ֹותְלֲחנ לובְנב
 י רוח םֶכו ויקובָאדלא ופְסֶאְנ אּוהַה רּדַה-לְּכ םו :שַעְ
 השעה םנְו הָוהְידתֶא ועדידאל רֶׁשֲא םֵהיֵרֲחַא רַחַא

 וו עֶרָהתֶא לֵאָרְׂשגְב שח = :לֵאָרְשיל הֶשָע דשא
 ול יהְלֶאוהָוהְידתֶא ּובעַו :םיִלְעְּבַה-תֶא ודְבעו הוי וניִעְּ
 םיִהלֲאויֵרֲהַא וכלה: םִָרְצִמ ץֶרָאַמ םָתֹוא איומה םָחֹובֲא
 םהל ּוֲחּתְׁשִו םהיִתֹוביִבְס רׁשֲא םיִמַעָה יהלֶאְמ םיִרַהָא
 18 ללעבל וָדְבעַ הוהָיתֶא בע | :הָויהתֶא ּוסָעְכִ
 ו4 םיִטׁש ךיב םגְת לַארׁשִיב } הָוהְי ףָארַי :תֹוִרָּתְׁשעֶלְ
 דוע ולכיזאלו םיִבָּפִמ םֶהיֵבְיִא ָךיִּב םרָּכמַ םתוא וסשיו
 וש דהתוה הָוהְידדַי ואי רש לכב :םהיִבִיא נפל רמפל
 הל הָהְי עָבְׁשנ רשאכו הָוהְי רָבּד לָשֶאּכ הָעְרְל םָּב

 7 ול ירח 5 יכ ועמש אל ה ih ם ":םהיסש
 ּכְלַה רֶׁשֲא ךרהְרִמ רטמ ורק םקל ּווקְתְשיַו םירחא
 18 | הָוהָי םיקה"יקו :ןכ ושעדאל הָוהְידתְוַצמ 'עמשל םָתֹוכֲא
 םֶהיֵבְיִא דימ םָעישוהְו טפשה"םע הוה היה םיטפש םהל
 קכהיצחל ינפמ םתְקַאגמ הָוהְי םָהנוייִכ טפושה ימי לכ
 ו9 םֵתֹובֲאַמ ותיַהְׁשַהו ובשי טפושה תֹומְּבוהְיָהְו :םֶהיֵקֲחֹדו
 הל תוחתשהלו םדבעל םירחא םיהְלֶא י יִרַחֶא תֶכְלְל
 כ הָוהְי ףא"רהמ :הָׁשָּקַה םָכְרִַּמּו םָהיִלְלַעְמִמ וליִפה אל
 יִתיִרְביתֶא הוה - ורבע רֶׁשֲא עי רמאמ לֵאְרְׂשִיִב
 21 אֶל יִנָא"ִ ;ילוקל ועמש אל םֶתֹובֲאדתֶא יִתיוצ רֶׁשֲא
 עשה ביר םיוגהךמ םהיִנְפִמ שיא שירוהל ףיסוא
 2 -זרֶא םָה םירמשה לאְרָשידתַא םָב תוְסנ ןמל :תמּו

 אלמא םָתֹבֲא ִרְמְש רֶׁשֲאכ םָּכ תָכָלְל הָוהְי ךר
Caהניו  
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 אָלְו רהמ םָׁשיֵרֹוה יִּתְלְבְל הָלֵאָה םיוגהדתֶא הָוהְי נו ג
 :עָשוהְי ְךִיְּב םֶנְהָנ

Car.IO. 2 

 ילאְרשידתֶא םָב תֹוסנְל הָוהְי חיִגהדרֶשֶא םיוגה .הָלֲאְו א
 ןעמל קר :ןענְּכ תומָחְלמלַּכ תא וערידאל רַׁשֲאלְכ תא :

 -רֶׁשֲא קר הָמָחְלַמ םֶדְּמלְל לֵאָרְׂש-רנְב תורד תַעְד
 נענְכַה-לכְו םיתשלפ יגרס | תֶשמַח :םעְדי אל םיִנָפַל 3

 דע ןומרֶח לֵעַּב רַהמ ןנְבְלַה רה בשי יּוחָהְו ינדיצהו
 עָמְשִיַה תעלל לֶאְרשתַא סב תל יהו :תָמֲח אוב +
 נבו :הָׁשֹמידְִּב םֶתובָאדתֶא ָנצרׁשֲא הָוהְי תֹוצִמ-תֶא ה

 יזרפהְו ירמָאהו יתחה ינענְּכַה ברק בש .לארשי
 "תא םיִשנְל םֶהְל םַהיִִינּבדתַא מקו :יקוביהו יוחהו 6

 ושעה = = :םֶהיֵהְלֲא-תֶא בעמ םהיִנְבל גג םֶהיֵתְּב ז
 ;הוהְי=תֶא יחְּכְשַַו הָיהְי יניִעְב ערֶהְדדתֶא לֵאָרְׂשנְב

 .ףא"רחיו :תוְרָשאָק"תֶאְו םיִלָעְּבַה"תֶא רָב םָהיֵהְלֲא 8
 םֶרֶא ְךְלַמ םִיתָצְׁשַר ןשוכ דָיְּב םרָבְמַו לֵאָרׂשִיְּב הָוהְי
 חדנמש םִיַתְעְׁשַר ןשוּכזתֶא לאְרְשייִנְב וָרְבעו םִיָרֲהנ

 עישומ הָוהְי םקג ההיא לַארְׂשִיהנְב וקעזו :םנָש 9
 בֶלְכ יחא זק לֵאנְתַע תא םעישז לארשי ינבל

 :לאְרשודתַא טפשו הוהידחור ויָלָע והתַו :ונממ טקה י
 ךלמ םיִתְעשר ןשוכדתֶא ודב הוה ןתיו הָמְחְלִמִל אציו

 ץֶראה טְכְׁשת = :םיִתְעְשִר ןשוכ לַע ֹודָי ָעָּתַו םֶרֶא וג
 ינב מ :זנקְדְּב לֶאנְתָע תו הָנָש םיִעְבְרַא וג

 ולְגע-תֶא היהְי קוחיו הוה יניִעְּב ערה תושעל לַאְרְשי
 :הוה יניב ערָהתֶא ושְעיִכ לע לַארׂשיהלע כָאֹומידְלַמ

 לֵאָרְׂשיהתַא ףיו ךלף קלמעו ןומעינבתֶא וילא ףסָאַװ ו
 ןולְנָעדתֶא פארשיחיגב ּודבעיו :םיִרָמְתַה ריִעדתֶא ּושריינ 4

 לֵאְרְׁשיגְב קעז :הָגש הָרָשָע המ .בָאומְְְלִמ יש
 דלא
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 ךְּב אָרְְדַּב דָהַא-תֶא עישומ םֵהָל הָוהְי םָק הָוהי-לֶא
 ודב לארשידינב והלְש ןנימיזדו רטא שיא ינמוה
 6 ּהָלְו בֶרָח דוחא ול שעװ :בָאומ ךלמ ןולגעְל החנמ
 ךֶרָי לע וידמל תַחָּתִמ ּהָתוא רְֶחִיַו ּהָּכְרֶא דַמָג תויפ ינש
 וז ןוְנעְו בָאֹומ ךלמ ןולְנָעְל הָחְנְמַהתֶא ברק נמי
 ו8 הָחְנִמַהדתֶא ביִרְקהְל הָלִּכ רֶׁשֲאכ יהו :דֶאִמ איִרֶּב שיא
 ופ םיליספהְךמ בש אּוהְו :הֶחְנִמַה יאש םָעָהדתֶא חלש
 רֶמאּו למה ףילא יל רֶתְפדרַבְד מא לְָלנַהתֶא רֶׁשֲא
 כ ויָלֲא אָּב | דֵהַאְו :וילע םיִדְמָהלְכ וילעמ ' ואו ָה
 דוצא רמאיו ודב ולדרשַא | הָרְקִמַה .תילעב בשי .אּוהְו
 גג והא חלשמ :אפפה לעמ סָק לא יל םיהְלֶארַבְד
 הקו נימי ךרי לעמ בֶרְתַהדתֶא חו ולאמש ךי"תֶא
 29 רעב טְלהַה רָנְסיו הלה רחא בענהדסנ אביו :ונָמְבְּב

 :הדנדשרפה אצונ ֹונמּבִמ בֶרָחַה ףלָש אל יכ בהלה
  :לַעְנְו ודַעַּב הָיְלְעָה תותלד רגסיו ֶנורְּדְסִמַה דּוהַא אציו
 24 תל הילֲעַה תֹותְלַּד הגהְו וארו ואָּב וידבַעו אָצָי אּוהְ
 הכ וליחוו :הָרמַה רַדַחּב וָלְנדיתֶא אוה דךיסמ דא ודמאָיו
 -זרָא ּוחְק הילעה תותְלד חתפ .ּוניִא הגהְו שובדדע
 46 דּוהַאְ :תמ הָצְרַא לפנ םֶהיֵנְרֲא הָנֲהְו חָּתְפַפ ַחָּתְפַמַה

 טלְמַו םיִליִמְּפַה-הַא רֶבָע אּוהְו םָהְמְהַמְתַה דע טְלְמ
 גז םםִיָרְפָא רֵהְּכ רָפֹוׁשַּכ עקְתַו ֹואֹובְּב יֵהו :הָתָריִעְשַה
 8 רַמאַו :םהינפל אּוהְו רָקָהְדִמ לארשיחיגב מע דרו

 בָאומחתֶא םֶכיִבְיִאדתֶא הָוהְי ןְַניַכ ירחא ופדר םֶהְלֶא
 םָאֹומְל ןדְרגה תֹוָרְבְעַמ-תֶא ּודְכְלַ וידחא ּודְרַנ םֶכְדיְּ
 ג תַרָׂשְעכ איהה תעְּב בָאומחתא וכו :רָבֲעַל ׁשיִא נתנאל
 :ׁשיִא טָלִמִנ אָלְו לִיָח ׁשיִא-לָכְו ןְמׁשזלָּכ שיא םיִפָלֲא
 ל ץֶרָאָה טלשפו לאְרְשי ָךִי תחת אּוהַה םָיַּכ בָאֹומ עגָכּתַ

 םינומש
 20* קיזב מק +. 95. קיזכ ףמק ז.19. ירצב יפה ז. 6
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 "תֶא דיו תֶנעְְכ רנְמש הָיָה ורָחַאְו | :הָנׁש םינומָׁש ו
 אוה"םנ עשויו ְךָכֶּבַה דמְלַמְּב שיא תוֶאְמשש םיִתְשְלּפ
 :לֶאְרְשתֶא

Car. IV. ד ₪ 

 :זרַמ דּוהֲאְו הָוהי יִניִעְּב ערה תושעל לֶאְרְש יֵנְּב ופסיו א
 רֹוצְחַּב למ רשא ןענְפידלמ ןיִבָי דיְּב הוה םֶרָכִמַו ל
 וקעצוו :םיוגה תֶׁשָרָהב בשוי אּוהְו אָרְסיִק ואָבְצרֶשְו :

 ול לְרְּבדדבְכְר תואְמ עָשִּת וכ הוהְיהלֶא לֵאָרְשיהְב
 :הָנָש םיִרָשָע הָכְָהְּב לארשי ינְּבתֶא :ץמל אוהו

 דתרֶא הָטְפָש איה תודיפל תֶׁשֲא הָאיִבְנ הָׁשֲא הָרובְדו +
 /רָרֹובְּד רֶמּההתַהּת תָבְׁשֹו איהְו :איהה תַעְּב לאְרש ה

 נב היִלא לֲעו םיִרְפִא רֶהְּב לַאזתיכ ןיִבּו הָמְרַה ןיב
 םעניבַאּב קָרְבְל אָרְקַתַו חלָשִתַו :טָפְׁשִמל לֵאָרְשִ 5

 -יַהְלֶא הוה | | הוצהאלה וילא רֶמאהַו יִלָתְפְ שרקמ
 תרֶרשַע מ ְחְקְל רובָּת רֵהְּב ּתְכַשְמּ דל לארשי

 יל יִּתְכׁשִמו :ןולבז ינפמו ילתפנ נָבִמ שיא םיִפָלֲא ז
 ְּבְכְיתֶאְו ןיבְי אָבְצ-רׂש אָרְיִקתֶא ןושיק .לֵחנ"לֶא

 יכְלְקיפא קרב הלא רֶמאּו :ְּדיְב והיִתְתְו ונמַהְתֶאְו 5
 לה מאה :ךלא אל ימע יִכְלַת אלמא יִתְכְלַהְו מע 9

 -רֶׁשֲא ךְרדה"לע ּדִּתְרַאָפּת הָיְהְת אל יִכ ספא ךִמַע ךלא
 םקַתַו אָרְסיִקדתֶא הָוהְי רָכְמַי הָׁשֲא ַךיָב יֵכ ףלוה הָתַא
 ןלובזחתא קָרְּב קנו :השדק קָרְבסִע לתו הָרֹובְּד +

 - שיא יפלא תֶרָשַע ולנרב לעו הָׁשְרָק ילְתְפניחָאְ
 זתח בָבח יִנְּבִמ ןיקמ דרפנ יניקה רֶבֲחְו :הָרובְּד מע וו
 ודו :שדלדתא רֶׁשֲא םִיֹנעַצְּב ןולאדדע ולהא טו דד 13
 קעז :רובת-רה םעְִבֲאדְּ קֶרָּב הָלָע יִּכ אָרְסיִסְל ו

 לבת לֹוְרַב בכר תואמ עשּת ובְכְר"לַכ"תֶא ארְסיִס
 םעה = היתה ב=> חה

 ירק םיכעצב 08. \מקב "ה . 1 יהחמר ושח ןיליחתמ שיו חלשכ חרטפה + 4. ד
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 44 רָמאֹתַו :ןושיק לַחנדלַא םייגה תֶׁשְרֲהַמ ותִא רֶׁשֲא םֶעָה
 -זרָא הָוהָי ןַתְנ רֶׁשֲא םיַה הָז יִּכ םוק רבא הרב
 רקמ קרב דר יגפְל אָצָי הָוהי אָלַָה ּףְב אְרְסיִס
 וט "תרֶא החי םֶהָ :ויִרְחא שיא םיִפְלַא תֶרָשְִו רבת
 ינפל בֶרָהיִפְל הנֲחמַה-לְכיתָאְ בָכְרַהלָכתֶאְ אָרְסיִס
 18 קֶרָבּו יל סו הָבְּכְרַמַה למ אָרְמיִק דריו קָרָּב
 לפיו םיוגה תֶׁשְרֲה דע הָנֲחַּמַה יִרָחִאְו םֶכָרָה יִרָחַא ףדר

 וז אָדְסיקְו :דָחָארע רֶאְשִנ אָל ברחיפְל ארסי הגמל
 ןיִב םולש יִּכ יניקה רָבָה תֶשֶא לעָי לָהׂא-לֶא ויִלְגְְּב םָג
 ג תאָרקל לע אצתו .:יניקה רָּבָה תיכו .רוצָחְדְלְמ וש
 ארִתְא ילא הוט ינדַא הרוס ויִלֶא רֶמאַתַו אָרְסיִס
 ₪ ָהיִלֶא דֶמאָו :הָכיִמְׂשַּב ּוהָפַכְּתַו הֶלָהאָה היֶלֵא סי
 םֶלהָ דואנזתֶא חַּתְפִתַו יִתָמצ יִּכ םימדטעמ אניניקשה
 כ יהו לֵהָאָה חתַּפ דמע היל רָמאַפ :והקְכת והָקְשִמ
 :ןיא תְרֹמֲאְו שיא הּפשיַה רַמָא ךלַאְו אבי שיאדמָא
 גג תָבקמַהתֶא םשַפַנ לָהֹאָה דַתיתֶא רֶבָחתַשֶא לע קת
 ותָקְרְּב רַתְיַהתֶא עקְהת טאלַּב ֹוָלֵא אות הלב
 22 ףרר קרב הגהו :תֶמו ףעינ םָּרְרְנְאּוהְו ץֶרָאְּב חנצתו
 ָךאְראְו דל ול רַמאּתַו ומארקל לעָי אתו אָרְסיִ"תֶא
 ארסיס הגהו היְלַא אבו שקְבמ הָּתַארְׁשַא ׁשיִאָהתֶא
 גג תֶא אואה םָּב םיקלֶא עכו :ותָכְרְב דַתְיהְו תַמ לפנ
 > לֶאְרְשייִנְּב דיל :לֶאְרְָ ינְּ ינפל נביל ןיִבָ
 זרַא ּותיִרְכַה רֶׁשֲא דע ןטנּכירלמ בִי לע הֶשקְו וְלָה
 :ןענכ"דלמ ץש

 ₪ 042. ה

 א אּוִהַה םַּכ םַעְעְבַאְְְּב קָרְבּו הֶרובְּר רׁשָתו
 2 םבָּדִנְתַהְּב לֵאָרְׂשִיְב תֹועְרפ ַעְרְפְּב | :רמאל

 םפ
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 וניִזאה םיִכָלַמ ּועְמְׁש :הֶוהְי ּוכְרָּב םַע 3
 רַמוֲא הָרישֶא יכֹנָא הָוהיִל יֵכֹנֲא םינְזר

 ָּךְתאצְב הוה :לארשי יהְלֶא הוהיל :
 [רא םודָא הָרָשִמ ִּדְעַצְב ריִעָשמ
 ופָמנ םיבעדסג יפמ) םיִמָשדסנ הָשַעְר

 הֶז הָוהָי יִנָּפִמ ּולָזְנ םיִרָה :םימ ה

 ךָּב רנמש יִמיִּב :לארשי יהלֶא הָוהָי ינפמ יניס 6
 יכלהו תֹוָחְֲא ּולְרָח לע ימי תו
 לֶאְרשיִב ןּוְרפ ְּלְַח :תולקלסע תוחרא ּוכְלַי תוביתְנ
 יִתְמָּכַש הָרֹובְּד תמש רע ּולדַח

 םיִהְלֶא דַחְבָ :לֶאְרְשיְּב םִא
 מ םיִרָעְש םֶהְל ןָא םישדח
 ףֶלֶא םיִעָּבְרַאְּב חַמרֶו הָארידסִא
 םיִבְּדְנְתִמַה לֶאְרְשִי יקקוחל יִּבל :לֵאָרְׂשְִב
 תונתַא יִבְכְר :הָוהָי ּוכְרֶּב םַעְּב

 יכלה ןיָקמדלע יבש תורחצ
 ןּב םיִצְצְחִמ לוקִמ :וחיש ךְרּדִדלָע גג

 תקדצ הָוהְי תוקְדצ ּוַתְי םש םיִּכָאְשִמ

 -םע םירעשל ּודָרָי וא לֵאְרְׂשִיְב ונוזרפ
 יִרּוע הרובד יִרוע ירוע :הָוהְי 8

 ךְּכ יבש הבשו קָרָּב םוק ריקירְכד יֵרּט
 הָיהְי = = םַע םיִרידִאְל דיִרָש דָא | :םַעְנִבַא 3
 םשרש םִיַרפָא יִנמ :םיִרּובְגַּכ יִלְידְרָי 4

 יִנמ ףיממעב ןימינב ירָחַא קֶלְמַעב
 טְבְׁשְּב םיִכְׁשִמ ןלּובְזמו םיקקהִמ ּודְרָי ריִכְמ

 רכשו הרבדדסע רֶכשָשיְּב יִרָשְ :רפס וש

 חַלָש קמ קרב ןּ
 וילגרב
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 םיֶלדְג ןְּואָר תֹנְְפּב לרב
 6 ןיּב ָתְבָשָי הָמָל :בל"יקק
 תנלָפל = = םיִרְדַע תוקרש עמשְל | .םיְְִּׁשִמַה
 וז ןדְרוה רֶבֲעְּב דָפְלִ :בל"ירקח םילודנ ןְבואָר
 רֶשֶא תנָא רוני הֶמַל ןְד ןבֶׁש
 ויִצְרְפִמִילע םיִמי ףוָחְל בש
 ופ יִָתְפְִּנ  תִמְל ושְפִנ ףרח םע ןולְבְו | ןִּכש
 19 םיִכְלִמ ואב :הָדָׂש ימורמ לע

 ְךְנעֶתְּב ןענְכ יכלמ ימחלנ וא ומְחְִ
 אל ףַסַּכ עַצְב ָּדנְמ ימ"לע
 כ םיִבְכְּכַה מֲחְלִנ םיִמשדמ :ּחָכְל
 גג ןושיק לחג :אָרְסיִק םַע ּוִמֲחְלִנ םֶתולְסִממ
 יכְרְִּ ןושיק לח םימודק לֲחנ םֶמָר
 22 דיבקע ּומְלָה וא :וָע ישְפִ
 23 ורוא ;ויִריִּבַא תֹורָהַּד תֹורָהָּדִמ סוס

 רָֹרָא ורֶא הָוהְי ְָאלִמ רמָא זורמ
 תֶרָעְל הָוהֶי תָבְועְל יאָבִאל יִּכ | | ָהְבְש
 24 םיִׁשָנמ ְךַרֹבּת :םיִרֹוּבְגַּכ הָוהְי

 םיִשִָ ינקה רֶבָח תֶׁשֲא לע
 הכ בָלֶח לֶאְש םִימ :ךְרְבִּת לֶהָאְּב
 = הָדָי = = :הָאְמַח הָביִרְקה םיריִדא לָפְְב | ה
 תומקהל נמו הֶנְחְלְשּת דתי
 הֶצַחְמּ = ושאר הקחמ ארסיס הָמְלְהְו = םִקמע
 ג לַפָ ַעָרְכ הילר ןיפ :ותָקְר הָפְלַח
 רש לֶפנ ערְּכ קילנר ןיּב בָבְש
 א הָפקשנ ןולחה דע :רודָש לפָנ םָש עֶר
 עודִמ בְנְשֶאָה רֶעְּב אָרְסיִק םִא | בבית

ee oe ENששב  
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 ימעפ ּורֲחֲא עודמ אוכל וכְכְר ששב
 "הַא הֶננעַּת ָהיִתֹורְׂש תומְכַח :ויָתֹובְּכְרַמ 9
 וקְלַחְי ּואְצְמִי אלה :ּהָל ָהיֶרָמֲא ביִשָת איה ל
 לֶלְש רֶבָג שארל םִיְתְמַחְר םַחָר לש
 םיִטְבצ ללש אָרְסיִקְל םיִעְבְצ
 כ :לֶלָׁש יִראָוצְל םִיַחָמְקַר עֶבָצ הַמָקְר
 ׁשֶמָׁשַה תאָצְּכ ויָבָהׂאָו הוה מְוִא-לְכ ובא
 :הָנֶש םיִעְבְרַא ץרפה טקשתו ִתְרָבִנִּ

 .Car. VI ו

 דב הָוהָי םגתנ וחי ןניִעְּב עֶרָה לֵאָרְׂשִירנְב ושָעַמ א
 ןידמ יִנפִמ לארשידלע ןידמדדו זְעתַו :םינש עבש ןידמ ?

 םיִרָהְּב רֶׁשֲא תורָהְנִמַה=תֶא לארי נב | םֶהְלשְע
 לארשי ערום הָיִהְו :תיִדְצמַהתֶאְו תורְעמַהתֶאְ 3
 םזיִלָע ונח :ויִלָע לע םֶדָכִנְבּו קלְמִעו ןידמ הלו +

 וריאָשאלו הע ךָאוְבדדִע ץראה לּובידתֶא ּותיחשיו
 םלינקמו םה יִּכ :רָמָחְו רושו הֶׂשְו לֶאְרשיִּב הֶוחַמ ה

 םָהיֹמְנַלְו םֶהָלְו בל הָּבְרַאַדְכ ואב םֶיִלָהִאְ לע

 דָא לאש לדו :ּתְהׁשל ץֶרָאְב יאו רַפסִמ ןיא 5
 וש והיו :הָוהְילֶא לארשידינב וקעזו ןידמ יגָּפִמ ד
 הָוהְי חלֶשיַו :ןידמ תודא לע הֶוהְילֶא לארשיהנב ו וקַעְו 8

 | הָוהָי רַמָא-הכ םהְל רמו לאְרְשי ינְּבִדלֶא איִבְנ שיא
 תויעואו םיְִצִמִמ םֶכְתֶא יִתְלָעָ נא לאְרְְי יהא

 דימו םִיַרְצִמ ָךיִמ םֶכְתֶא לצאו :םיִדְבְע תיכמ םָכְתָא ל
 -זרֶָא םָכְל הָנְּתֶאְו םֶכיִנפִמ םֶתוא שָרְגִאְו םֶכיִצְחְללְּכ

 -תֶא וארית אָל םֶכיִהְלֶא הוה יִנֶא םכְל הָרְמֲאְו :םצְרַא י
 םָּתְעַמְׁש אֶל םַצְרַאְּב םיִכְשּוי םָתַא רֶׁשֲא ירמָאָה יִהלֶא

 רׁשֲא הָלֵאָה תחת בש הי ךָאלמאֿבמ = :ִלְקְּב
AO a lהרפעב  
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 םיטח מכח ּוָּב ןועָדְנְו יִרְעֶה יבא שָאויל רשא הרפָעְּב
 רַמאָיַו הוי ךאלמ ויְלֶא ארו .:ןידמ ינפמ סינה תב
 יכ ןועדג ויָלֲא רָמאּו :לִיָחָה רוב ףמע .הֶוהְי ולא
 זְיִאְו תאְוילָּכ ּנְתַאָצִמ הָמְלְ ומ הָוהְי שו יִנדַא
 ְלֶה רמאל וניתובא ּוטְלורְפס לָשֶא יתואְלְפנהלָ
 ףֵכְּב וטנתיו הוהי ּונָשְטְנ הָתַעְו הוה נְלְעַד םירצממ
 תְעָשיִהְו ה ךַחְלְּב ךל רַמאַֹו הֹוהְי ולא ןפוו :ןידמ
 ב ויִלַא רמאַו :דיתחלש אֹלֲה ןידמ ףכמ לאְרְשיתֶא
 הֵׁשנְמּב לּדַה יפְלַא הנה לאְרשידתַא עישוא הָמַּב י)דא

 הרה יִּכ הי וילא מאו .יִבָא תב ריֵעָצַה יִכְָ
 אנא ויָלֲא רַמאַּו :דָחֶא שיִאָּכ ןידמדתַא תיִבַהְו ךמע
 :ימְע רָּכַרְמ הָתַאְש תוא יל ָתיִשְעְו ניִעב ןח יִתאָצְמ
 18 יתֲחְנַמ-תֶא יתאַצְהְו דילא יָאבידע הֶזמ - אָנ"לֲא
 ופ אָב ןְדגו :ךְבוש דע בֵׁשֲא יֵכֹנֲא המאוו ךנפל תחנה
 ילַפַּכ םש רָשְּבַה תוצמ חמקדתפיאו םיִזעֶדְג שעוו
 :שעו הָלֲאָה תחתדלא ויִלא אצווו רורפַּב םש קרמה
 כ תוצמה"תֶאְו רׂשְּבַההתֶא חק םיהלָאָה ךאלמ ולא מא
 גו חלשיו ;ןכ שעיו ךופש קרְמַה"תֶאְו ולה עְלְפַהדלֶא חגה

 רׁשְבַּב ענו ודָיְב רשא תֶנָעְשמַה הצְקדתֶא הוהְי ךאלמ
 דתֶאְו רָשָּבַהְדתֶא לכאתַו רוצַהדמ שאה לֵעּתַו תוצמבו
 5 ךאלמהיכ ןועדנ אר :וניִעְמ ךֶלָה הוה ךֶאְלַמּו תוצמה
 iw ded הוהְי יִנדַא ּהָהַא ןועְדְג רָמאַּו אּוה הוה
 ₪ ;דָוהְי ול רמאוו :םֶנְפלֲא םינָפ הוי ךאלמ יתיִאְ
 > ַָּבִמ ןָעְדִג םֶש ןְבַו :תּומּת אל אָרית-לַא דל םיִלָש
 נדע הָוַה םּיַה דע םולש | הוי ולדדארקוו הָוהיל
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 הכ רַמאו אֹוהַה הָלּיָקַּכ "הב  ויָרועָה יבא תַרְּפְעְּב
 ינשה רפו ְךיִבָאל רֶׁשֲא רוׁשַה-רפתֶא חכ הוהְי ול
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 -תֶאְו ְחיִבָאָל רשא לעַּבַה חַבְזִמתֶא תְסַרָהְו םנָׁש עבָׁש
 ללא הויל חּבְזמ ָתיִנָבּו :תֶרְכּת ויִלָעְרֶשַא הָרָׁשֲאָה 6

 ינשה רַּפַהתֶא תחל הָכְרעמּב הוה זומה שאר לע
 ןֹועְדּג חכו :תרכה רֶׁשֲא הָרשַאָה יצעב .הֶלּו תיִלְעהְו ז

 ידו לא רכד רעאס של ירְכִמ טיש הרט
 תֹושֲעַמ ריִעָה ישְנַאתֶאְו ויִבָא תיִּבדתֶא אַרָי רָשַאָּכ יהו
 הדגהו רקפּפ ריִעָה ישְנַא ּומיִּכשו :הֶלְיִל שעיו םִמוי
 רָּפַה לא הָתָרֹב וילע-רֶׁשֲא הָרׁשֲאָהְו לֵעַּבַה חַבְמ ץּתְג
 והעְרדלָא שיא ורמאיו ::יונָּבַה .חכומַה-לע הלעה יִנָשה
 ךָּכ ןועְרּג ּורְמאַֹו ושקביו ושרדיו הוה רֵבְּרַה הָשָע יִמ
 ׁשָאו=לֶא ריִעָה יִׁשְנֲא ּורְמאַֹר :הָוה רֵבָּדַה הָשָע ׁשָאו ל

 תַרָכ יִכו לעַּבַה חַבְזְמיתֶא ץַתָ יִּכ תמו ךְנֶּבהתֶא אצוה
 לע ודָמֲערׁשֲא טכל ׁשֶאֹו ראו :ילע-רְׁשֲא הָרָׁשֲאָה 3:

 בירי רֶׁשֲא והוא עיט סאסא לעפל ןוכיִרְת ו אַ
 -תֶא ץֶתָנ יִכ ול בֶרָי אוה םיקלָאדסַא רֶקְבַה-דע תמי יל

 וב ברי רמאל לעברו אוהה"םויב ֹולדאָרְקו  :וָחָבְוִמ 3
 =ינבו קלמעו ןיִדְמדלָכְו = = יִחּבְמתֶא ץְֶ כ לַעְּבַה 5

 חור :לאעְרז קֶמֵעְּב וחיו ורבו וחי ופְסֶאְנ םֶדק
 רְועיִבֲא קעֶזו רֶפושּכ עֶכְתּו ןועְדְגתֶא השכל הוה

 אּודמִג קעקו רׁשנמלכב חלש םיִכָאְלִמּו ::ויִרחֶא ה"
 לע ילתפנבו ןולבובו רׁשֲאְב חלש םיִכָאְלִמּו וירחא

 עישומ שמא םיחלאה לא ןועדג רֶמאַֹו :םֶתאְרְקְל =
 תונזתָא גיצמ יִלנָא הגה :רפד רשאּפ לֵאְרְׂשַײתֶא יִדְָּב
 ץֶרָאְהִלּכ לעו הבל הָגהלע הָיִהְי לט םא ןרָּפ רַמצַה
 :תְרַּבִד רֶׁשֲאַּכ לאְרְשיתֶא יִדְְּב עיׁשֹותיִכ יתְעְדָיו בְרח

 הָוגהְרִמ לט ץִמו הָזּגהתֶא רזיו תרָהמִמ םכָשּו ןֿכַה =
 - ו רַחְיילַא םיֹולֲאָה"לֶא ןועְנ רֶמאֵת :םִָמ לָפְפה אָֹלְמ יי

 שיסב חחס .v 37. ד. <.
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 הָוגְּב םעפהדקר אָעהַסְנָא םעפה ךא הָרְבדִאו יב פא
 :לָּט"הְיִהְי ץְרָאָה"לַכ-לְו ּהָּדִבְל הֶונַה"לֶא בֶרֹח אָזיַהְ
 מ הָדְבְל הָגה"לֶא בָרָחיהְיו אוקה הָלְיַלּפ ןפ םיקלַא שו
 :לֶמ הָיָה ץֶרָאָהלְּב"לִעְ

Car. VIL. |ז  

 א נֲחִּו ותא רֶׁשֲא םֶעָה-לָכְו ןועְדנ אּוה לֵעַבְרי םכְׁשֵ

 הָרֹומַה תֶעְבנמ ןופָצמ ֵלהְיָה ןידמ הָנֲחִמּו דרח ןיעדלע
 9 מא רֶׁשֲא םֶעָה בר ןֹועְרלֶא הֶוהְי רֶמאַמ | ֹוקְמעְּב
 יי רמאל לאָרְשִייֵכָע ראָפְתְִדּפ םֶדיְּבןימ"תֶא יקתמ
 + אָרייִמ רמאל םֶעְה אב אָנ ארק הָתעְו יל הָעיעוה
 זכיִרְשָע םָעָהְִמ בָשָיו דָעְלִה רהמ רּפְצְו בש דַרָח
 4 הוי רָמאַמ  :ּורָאְׁשִנ םיִפלִא תרשעו ףֶלֶא םיִנשּו
 וטפְרְצֶאְו םִיַמַה-לֲא םֶתוא דרוה בר םַעָה לש ןועְדג-לֶא

 ךלו אוה תא לי | הז ףילא רמא רֶׁשֲא הָיָה םש דל
 קול אּוה ֶמַע ךלודאל ה ףילֶא רמא"רָשא לב ךִתא
 ה לֶא הָוהְי רָמאיַו םִיַמַהזלֲא םַעָהְדתֶא הרי :דלי

 םֶלָבַה קֶלָירָשֶאַכ םימהִדמ ּנושְלְּב קלִיײרָׁשָא לכ ןופְד
 :זרותשל וָכְרְּב-לע עַרְכָידרָשַא לכו דְבְל ותוא גיִצֶת

 6 תואמ ׁשְלָׁש םֶהיִפיְלֶא םֶדָיְב םָיקְקְלְמַה רּפְסמ יי
 :םִיִמ תופשל םֶהיֵכְרּב"לַע ועְרָּכ םֶעֶה רֶתָי לכו שיא
 ז לביקקלמַה שיאָה תֹואַמ שלשב ןועְדְנְלֶא הָוהְי רָמאֹ
 וָכְלי םֶעָה-לֶכְו דוב ןָידמתֶא יִּתֲתְנְו םכְתֶא עיעוא
 8 םֶהיִתְרפּוש תֶאְוְדְּב םֶעֶה הָרֵצ-תֶא והקו :ומקמל שיא
 תואְמִדשְלשְבו ויִלָהאְל שיא חלש לאְרְשי שיִאלָּכ תא
 :קֶמָעְּב תחתמ ול הָיה ןידמ הְָחמּו קִיֲחָה שיִאָה
 ! זֶרְנְתְמִּב רָר םוק הוה ולא רֶמאַֹו אוהה הָלָּלּב יה
 י הָרְפּו הָּתַא דר תֶדָרָל הָּתַא אָרְידפאְו :ְָּריְב ויתַתְנ יִּ

oo aNךרענ  
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 הָנָקַחְּת מאו ורפדויהמ תְעַמָׁשו :הֶנְחְמַהְ"לֶא רע
 :רצכדלא ודע הָרָפּו אוה דָרָיַו הָנַדּמַּב ָתְדַרְו דידי
 ;םדק"ינבדלְכו ה ןידמו :הֶנחְמַכ רֶׁשֲא םיֵשְמֲחַה
 ליה רָפְסִמ ןיא םֶריִלַמְנלְו בֶרְל הָּבְרכ קָמֿעְב םילפנ
 רפסמ שיאההגו ןועדנ אבו :ברל םיה תפשדלעש
 םֵהָל לולצ הָגהְו יְמְלִח םּולַח הנה רֶמאיו םולח והערל
 לפיו והיו לְהאַט-דע אבו ןיִדמ הָנַחַמְ ּּפַהְתִמ םירעש
 ןיא רֶמאֹו והר ןעו :לֶהֲאָה לנו הֶלֲעַמְל ּוהָכְּפהְיַ
 ןת לארשו שיא שָאויִדּב ןועדג ברחדסא יתְלּב תאו

 עמָשְכיהְו = :הנְֲמַה-לְּכתֶא ןיהמ"תֶא וכ םיִהלֲאָ
 -לֶא בש וחתשיו ורְבשדתֶאְו םולחה רַּפְסִמ"תֶא ןעְדַ
 הנֲחִמתֶא םֶכְדיְּב הוה תני ומוכ רמאו לֵאָרְׂשִי הנָחמ
 ןתנ םישאר השלש שיאה תֹואְמשְלְׁשיתָא ץחו :ןידמ
 :םיִדַּכה ךותְּ .םיִדְפלְו םיכיר םיּדַכְו ֶלְכדְַּב תוְרְפּש
 תב יכנא הגהו ושעת וכ וארת נָממ םֵהילֲא רֶמאֹּו
 יִתְעְקְתו :ןושעת ןּכ הֶׂשעֲא רשאּכ הָיָה הנַחמַה הָצְקְּב
 -=; תֹורְפֹוׁשִכ םָּתְעַקְתּו יִּתִא רְׁשֲא-לְכְו יִכנָא רפושב
 :ןְֶדְְּ הוהיל םָּתְרַמֲאְו הָָהֹמַה-לְּכ תוביבס םַָּא

- 

 - ל

3 - 

4 ₪ 

 - ט

6 re 

4 - 

8 - 

 הָנְחְמַה הָצְקְּב ותאזרָשא שיִאדהֶאמו ןועדנ אב = 9
 םיִרְמְשהתֶא ומיקה םָקָה ךא הָנוכיִתה תָרָמְׁשַאָה שאר

 ועָקְתִו :םֶדָיְּב רֶׁשֲא םיִּדַּכַה ץֹופְנְו תורֶפושַּב ּועְקתַי כ
 -רִיְב וקיוחיו םידכה ורְבְשיַו תורפושּכ םיִׁשאָרָה תשלש
 וארקיו .עוכתל תוְרְפושה םֶניִמְידדָיְב םיִדָפְלִּב םֶלואמש
 הנמל ביִבְסויִתְחַת שיא ודמעו :ןָעְדְנְ הוהיל בֶרָח
 תוָאמ=שלְׁש ּשָקְתִ :וסיעו עידו הָגְחְמְַלָּכ ץֶרָ
 =כֶכָבּו והעְרְּב שיא בֶרָהְדתֶא הוה םשו תורָפשַה
 -תַפְש דע הָתְרַרְצ הָטשַה תיּכ"דע הָנָחְמַה סו החמה

=eלבא  

 1 כ

 ספ 2
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 23 יֵלּתְפַנִמ לָאְרְׂשִי-שיִא קעֶצו :תָּבַמ"לַע הָלוחְמ לָבָא
 as םיִכֲאָלַמ :ןידמ יִרָחֶא ּופְּדְרַ הָנמ"לּכְדמּו רַשֶאְדִמ
 יד תאָרְקְל ודר רמאל םיִרְפֶא רה"לְבְּב ןועְדג חָלָׁש
 קא ןדריהדתו הָרְּב תיב דע םִימַה-תֶא סֶקָל ָדְכל
 "זרָאְו הָרְּב תב דע םִיַמַהיִתֶא 'וָרֹכְלִ םרְפָא שיאלְּ
 הכ בַא-תֶאְ בֶרֹע-תֶא ןידמ יֵרְׂ ינש וכלה :ןְדְרַה
 בֵאְו-בְהיב גרה םַאזיתֶאְו ברשדרוצְב בֶרועְדתֶא וטרהינ
 ןועְדגילֶא איבה בא בֶבע-שאָרְו ןידמדלַא פרר
 :ןדריל רבע

 .Car. VOT ח

 א ּנְל ָתיִׁשְע הוה רֵבְּדַההְמ םיִרפֶא שיא וילֵא ורְמאֹּ
 ןובירוו ןיָדְמְּב םֶחְלהְל ָּתְכַלַה יִּכ ונָל תוארק יּתְלַבְל
 2 אלַה םֶכָּכ הָתַע יִתיׂשְעדהַמ םהלֲ רֶמאֹו :הָהְוָהְּב וָתַא
 ג םילֲא ןַתְנ םֶכְדָיְב :רֶזַעיִבַא ריצבמ םִיָרְפֶא תל בוט

 םֶכָכ תֹוָשע יתְליהמו םַאתַאו ברע-תֶאןידמ יֵרְשדתֶא
 + ןועְדג אב :הָוה רָבָּדה ָֹרְבַדְב ויָלָעַמ םחּור הָתַפָר וא
 םיִפיע ותא רֶׁשֲא שיִאָה תוָאְמְ"שְלשו אוה רבע הָנֶחְרּוה
 ה םטל םֶהָל תּורְכִּכ אָננַּת תֹוכס ישְנַאְל רמאו :םיִפָדרו
 חַבְז יִרֲחַא ףדר יִכְנָאְו םה םיִפיֲעהיִּכ יִלְגְרְּב רֶׁשֲא
 6 חב ףכַה תופס יִרָש רמאיו  :ןידמ יכלמ ענמלַצו
 ז ןועְדג רָמאָ :םֶהְל ףאבצל ןתנִכ ריב הת ענמְלצו
 -תֶא יּתְׁשְַו יִדָיב Ande חַבְזתֶא הָוהְי תַתְב ןֵכָל
 8 םָׁשמ לער :םִנָכְרַּבַהדתֶאְו רָבְדִמַה יצוקדתַא םֶכְרָשְּב
 לַאנּפ יִׁשְנֲא ותוא ונעו תאו םֶהיִלֶא רָּכַדַו לֵאּנפ
 9 רמאל לאּונפ ישנאְל ראו :תוְּכָס ישְנַא ּוְנַע רֶשָאּכ
 : ענמלצו חַבֶה  :הה לָנמַה-תָא ץּתֶא  םלָשְב יבוש

 פיתה לכ ףֶלֶא רשע תשמחפ םמע םֵהיגֲהִמּו רקרקּב
 לכמ = ר

 תמאיו קדינס +. 6. הסר בה +. ורוח .1ג.ףה
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 שיא ףֶלֶא םיִרְשָעְו הֶאֹמ םיִלפָנַהְו םֶדָקייִנְב הָנֲהִמ לכמ
 םֶדָּכמ םיִלָהָאָב ינוכשה דר ןועדנ לע :בָרָח ףֵלׁש וו

 :חַטֶב הָיָה הָנֲהֹמַהְו הֶנְחְמִהַתֶא יו הָהְּבנַו חַבנְל
 יכלמ ויגשדתא דֿכלו םֶהיִרָחַא ףיריו עָנִמְלצְו חב וס ו
 בֶׁשּו ::דיִרָתַה הנחמַה"לְּכְו עָנמְלַצתֶאְו חבודתֶא ןידמ ו
 -דָכְל : :סֶרְחַה הלעמלמ הָמְחְלְמהְרִמ שָאויִּב ןועדנ +

 תוכס יִרָשדתֶא וילֶא בחְכיו והְלָאְשיַו תוְּכַס יִשְנַאְמ רע
 תֹוכְס יׁשנֲאלָא אביו :שיא הָעְבְשו םיעְבש הינקְז-תֶאְו וט

 ףכה רמאל יִתוא םִתְפְרִח לשא עמלו חבָז הנה מא
 :םַחְל סיפעיה דישנאל ןתנ יכ יב הת עָנמְלצְו חב

 כינקְרְּבַהדתֶאְו רָבָדמַה יצוקדתַאְו ריִעָה ינקְוחתֶא חו 6
 ץֶתָנ לַאונָּפ לדנמדתֶאְו :תָּבְכ יִשְנַא תֶא םַהְּב עדו וז
 עָמְלצהלֶאְו הבֹזלֲא רמאפ  :ריִעָה יִשְנַאתֶא גרה ו

 ְךַמְּכ ּורְמאַ רוָבְתְּב םֶתְנִרֶה רֶׁשֲא םיִשָנאָה הֹפיִא
 יִמָאְנּב יִחַא רמאוו :ּךְלַמַה > יִנֶּב רֵאֹתָּכ דָחֶא םֶהומְּכ 9
 רֶמאֹו :םֶכְתֶא יּתנַרָד אל םתוא םֶתַוחַה ול הָוהְייַח םַה כ

 יּפ וּבְרִח רענה ףלשדאלו םָתֹא גְרֶה םוק רוכב רחל
 -עגָפּו הָּתַא םוק ענְמְלַצְו חַבְו מאיו :רענ ודע יִּכ אָרָי גו

 -תֶאְו חבחתֶא גרַהְו ןופדג םק ותְרוכְג שיאָכ יִּכ ו
 :םֶהיִלַמְנ יראוצפ רשא םינרָהשהתֶא הקו עָנמְל

 -םג הָתַאְדִנ ּנָב"לׁשִמ ןועדנזלַא לֶאְרַשידשיא ורְמאיו ל
 םֶהיֵלֲא רֶמאֵו :ןידמ דימ ונָתְעָשוה יִכְּךנְבְַּב םנ ָךנִּב 3

 לשַמְיַהוהְי םכּביִנְּכ לַשְמְיאלּוסְַּבינָא לׁשְמָאדאָל ועד
 שיִאילנְתוהלַאְשםּכִמהֶלאְשָאְזְדְנְלְלַאְרְמאַ :םֶכְב =
 רמו :םה םילאעמשי יִכ םֶהָל םֶהָז ימני וָלְלְׁש םָוָג הכ

 זבֶזְנ שיא הָּמׁש וכילְׁשו הָלְמׂשַה-תַא ושְרְפִו ןתנ ןֹותְנ
 "עכשו ףלא לֶאְש רֶשֶא בֶהָוה ימזנ לקשמ יהו :ולָכָׁש =

 תואמ
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 ןְמְנְרַאָה יֵדְנבּו תופיטְנהְו םינרהשההמ הבל בָהָז תִאַמ
 יִרָאָוצְּכ רֶׁשֲא תֹוקְעַהדןמ דַבְלּו ןדמ יכלמ לַעָש
 עז וריִעְב ותא גצװ דופאָל ןועְדנ ותוא שעיו :םֵהיֵלמנ
 ותיִכְלּו ןעְגל יהיו םש ירא לארשחלָ וו הע
 28 תאָׂשְל ופי אָלְו לֵאָרְשִי יִנְּב ינפל ןידמ ענְכַו :שקימל
 זש יִמיִּב הָנָׁש םיִעָּבְרַא ץֶרָאָה טלשתו בשאר
 % םיעְבְש יָה ִעְדִנְל תיִבְּב בשיו שאויד כ לַעבְ ל
 . רְׁשֲא ושנליפו גול יָה תפר םישנְִכ כרי יא םיִנּ
 למי ימָשתֶא םשמ ןב .איקדסנ וליהְרְלי םֶכְשְּ
 ₪ שאי רֶבַכִּב רֹבָקִַו הבוט הָביׂשְּב שָאיִּפ ןועְדְג תֶמ
 33 ןועְדִ תמ שא נא :יִרְזָעֶה יִבָא הָרְפָעְּב ויִבָא
 ובל ומיקי םָלָעְה יִרָמֶא ו לארי ב בושה
  הךֶוהְהתַא לארשי נב ּורָכְו אָלְו :םיקלאל תיִרְכ לע
 הל דאל :ביִכְּפִמ םָהיִבְיִא"ְלַּכ דךימ םָתֹוא ליִצַּמַה םֶהיֵהְלֶא
 הָׂשָע רׁשֲא הַבטַה-לֶכְּכ ןעְדִג לעבר תיכ"םע רֶסִח ּושע
 :לארשי"סע

 042[. ט

 א רכדיו ומִא יִחָאְלֶא הָמָכׁש לַעְּבְרִיִדִב ךלמיבא לוו
 ג דורְּבִּד :רמאל ומַא יבַאזתיב תַחַפְשמ"לְכ"לֶאְו םֶהיִלֶא
 םכְּב לַשָמַה םֶכְל .בוטיהַמ םֶכָש יִלָעבילּכ ינואְב אנ
 דָחֶא שיא םֶכְּב לשַמִימִא לַעּבְִי נב ל שיא םיִעְבְ
 % ומָאהיַחָא ּורְבַדַו :נָא םֶכְרַשְבּו םֶכְמְצַעהיִּכ םֶּתְרַכְ
 טו הָלְאָה םיִרְבְּדַה-לְּכ תא םֶכְש ילעבלָּכ אב ויל
 4 לוני :אוה ּוניָחֶא ּורְמָא יק דלמיבא .ירחא םבל
 ְךֶלֶמִבֲא ם םֵָכ רכש תיִרב לעב תיֵבִמ ףָכָּכ םיִעְבְש
 ה ֹלְבָא-תיִכ אכו :ויָרֲחַא כלו םיזחפו םיקיר םיִשָנא
 -לַע שיא םיִעָבְש לעבְרירנְּב ויָחְאדתֶא גרה הָתְרַפְ
 :אָּבִחְ 'כ ןטָקַה לעְרידַּב םקזי רו תא ןַּ

 ופסאיו



 .CAP 9. ₪ םיטפוש 416

 וכילְמַו ּוכָלֵַו אולמ תיִּבדלְכְו םֶכָׁש יֵלֲעָב"לְּכ ּופְסֶאּ 6
 ודגו :םֶבָׁשִּב רֶׁשֲא בָצְמ ןולאדסע למל ֶלמיִבֲאדתַא :

 אָרְקִו ולוק אשיו םיּורָנירַה שארְּכ דמעו ליו םֶתֹוְל
 | םכילא עמשיו םֶכש ילעב ולא ועמש םָהְל רַמא

 ורמאו למ םֶהיִלַע חשמל םיִצָה וכלה ְךולָה :םיִהלֲא +
 "תרֶא יּתְלֹדָחַה תיוה םֶהָל דָמאָו ּוניִלָע הָכֹלְמ תל 3

 -לע על יִָּכַלַהְו םישְנִאַו םיִהלֲא דב יִב-רׁשֲא ינָשד
 ;ּוניִלָע יִכְלְמ תַאיכְל הָנאְּתַל םיַצעָה וָרְמאַו :םיִצעָה י
 ִתְבנתתָאָו יקְתְמ-תֶא יִּתְלֵדְחָה הָנֲאְּתַה םֶהָל רֶמאָתַו וו
 פנל םיִצעָה ּוָרְמאַֹו :םיִצעָה"לַע עול יִּתְכַלָהְו הָבֹוּטַה ול
 -תֶא יִּתְלָחָה ןַפנַה םֶהָל רמת :ּוניִלָע יִכוְלְמ תַאיִכְל 3

 --לע עּנְל יִּתְכַלָהְו םישְנֲאַו םיהלֶא חַמַשְמָה ישורית
 "ךְלִמ הָּתַא דל דַטָאָהְלֶא םיִצֲעָה-לְכ ורמאוו :םיִצַעָה 4
 םיחשמ םָתא תַמָאְּב םא םיצעההלא ל רֵטֶאָה רָמאַיו ;ּונילְע וט

 שא אצת ןיאדסאו ילצְב וכח ואב םכילַע לֶמְל יִתא
 תַמָאְּבסִא הָתַעְו :ןִנְבְלַה יָרֲא-תֶא לכאתו דָמֶאָהְדִמ +

 םֶתישַע הָבֹטסִאוְְּלַמיִבֲא-תֶא וכיִלְמִּתו םֶתיִשַעםיִמָתְבּו
 -רֶׁשֲא : :ול םֶתישע ויֵדְ לומגְּכְיאְו ֹותיֵבםעְ לעבריהםע וז

 םֶכתֶא לצו דגנמ \שָפנתֶא ךלשו םֶכיִלָע יִבָא םחלנ
 -תֶא ּונְרַהְתַו םויה יִבָא תיכ-לע םתָמְק םָּתַאְו :ןידמ ךימ ג

 למאה ּכיִלְמַתַו תַהָא ןְבָא-לַע שיא םיִעְבש וי
 תַמָאְּבדםִאְו :אוה םָכיִחַא יִּכ םֶכש ילעב-לַע ֹותָמֲאְְּב ו

 וחְמְש הוה זיה ותיִביִעְו לעכְרויסע םָתיֵׂשַע םֶמְתְבו
 שא אֵצַּת ןיאדדםאְו :םֶכָּב אוהדםנ חַמְׂשִו ְךֶלְמיִבֲאַב כ

 אָצַתְו אולמ תיבדתֶאְו םכְש ילַעְבִדתֶא לכאתו ְלְמיִבֲאַמ
 ְדְלָמיִבֲאתֶא לכאתו אולמ תיֵבַמו םָכָׁש ילעבמ שא
 ךלמיבא ןנפִמ םָש בש הָראְּב ךליו חַרְבַו תי סו

 ויחא
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 ע :זםםינש ׁשְלָׁש לֵאָרְׂשִי-לע ְךֶלַמיִבֲא רש :ויֵחָא
 םכש יב ןיבו ךְלַמיִבֲא ןיב הָלְר חור םיהלֶא חלש 5

 ג ינְּב םיִעְבַׁש סַמֲח אובל :דלמיבֲאּכ םָכׁש-ילעב ודנו
 םָתֹוא גֵרָהרֶׁשֲא םֶהיֵחֲא ְלַמיבַא-לע םֹוׂשְל םמָרו לעבר
 :ויחָא-תֶא גרה :וידָידתֶא וקְזחדרָשַא םֶכש יִלָעַב ל
 הכ לנו םיָהָה ישאָר לע םיִבְרֶאַמ םָכׁש יִלָעַב ול ומישז
 :ךלמיבאל ךניו ךרדּפ םָהילע רְברְׁשֲאלְּכ תא

 ילעב ובדוחטביו םכשב ורְבַעַַו ויַחֶאו רֶבְְִּ לעג אבו 38
 גז ושעיו וכרְדיו םֶהיִמְרַכְתֶא ָּרְצְבַו הָדָשַה ואו :םֶכְש
 -זרֶא ּולְלקיו ותשיו לבא םֶהיַהְלַא תב אבו םיִלּולַה

 בשמו מיכאי דָבָפְְּב לע ו רָמא וְְלְמיִבֲא 98
 יׁשְנַא-תֶא ּודְבַע וָדיְקְפ לב לעַבְריְב אָלַה דב יִּ

 דתְרֶא ןח ימו :ּונָחְנֲא ּוְדְבַעְנ עודמו םכש יִבֶא רֹומֲח 9
 דְלַמיִבָאל רָמא ךְלְמיבַאתֶא הָריֵסֶאְו יִדָיְּב הוה םַעָה
 ל יִרְבּדתֶא ריִעָה רש לבו עמשיו :הֶאְצְו דאְבְצ הָּבַר

 ךלֶמיִבֲא-לֶא םיִכָאְלִמ חלש : ֹּפַא רחָו דְבֲעְדְב לעג 31
 ידִמָבָש םיִאְּב ֹיחָאְו דָבֲעְוְּב לעג הגה רמאל הָמְרְתְּב

 הָּתַא הֶלָיל םּוק הַּתְו :ףילָע ריעָהיתֶא םיִרְצ סנה 9
 ַחְְזַּכ רקפב הֶיָהְו :הָרָשְּב בֶרֶאו ַתַארְׁשֲא םֶעָהו 9

 | -רשא םַעָהְו אוהדהנהו ריִעָה"לע תְמשָפו םיִכשִּת שמשה
 :ּדִדָי אַצְמִּת רֶׁשֲאכ ול תשע ףילא םיִאְצְי והא

 לע ּוברָאו הֶלִיְל ומע-רׁשֲא םֶעֶה"לְכְו ךלמיִבא םק 4
 הל הפ דמו דֶבָעְרַּב לעג צו :םיׁשאָר הָעְּבְרִא םכש
 :םֶרֲאַמַהְִמ וּתאְדרָשֶא םֶעָהו ְךֶלֶמיִבֲא םקָיו ריִעָה רַעְׁש

 דרוי םָעההָנֲה לֿבז--לֶא ראו םְעֶר-תֶא לענדדאריו 86
 ;רָּתַא םיָרָהָה לצ תֶא לֵב ֵֹלֵא רמאיו םיִרָהָה יׁשאָרַמ

 םבֶעדהְנַה רֶמאֹו לבל לעג רוע ףָסִו :םיִׁשְנֲאּכ האר 9
 םידרי

 22 לא ואחנדמל +. 4.
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 ןולא ְּךְרָּרמ אָּב ךָחֶא-שאָרְו ץֶרָאָה ריִּבִמ םעַמ םיִדְרי
 רמאת רֶׁשֲא ְךיִפ אופיא היַא לֵבְז ויִלֶא רַמאו :םיננועמ 8

 וב הֶּתְסַאְמ-רֶׁשֲא םֶעָה הז אלה ונדְבענ יִּכ ּךלַמיִבֲא יִמ
 זככש ילעפ ינפל לעג א וב .םֶחְלִהְו הָתִע אָנְאָצ 9
 ולפיו וינפמ סנו ְךֶלֶמיִבֲא והפדר :ָךְלָמיִבְאּ םֶחָלִ מ
 הָמּוהאָּב ףלמיבָא בשוו :רעשה חַתָפידַע םיפר םיִלְלַח 4
 וה :םֶכָשּב תֶבָשמ .יָחֶאתֶאְו לַעְגתֶא לָבְז שָרָנַו 9

 -תֶא קיו :ךלמיבאל ודו הָדְׂשַה םַעָה אציו תָרָחַמִמ
 קדָנַהְ ארה הָרְׂשִּב ברָאו םיִשאְר השלשל םצֲחי םֶעָה

 למיבַאו = :םקו םַהיִלָע םָקֵת .ריעָהְְִמ אָצי :םֶעָה 4
 רעה רעש חַתָּפ ודמעיו ּומָשָּפ ומע רֶׁשֲא םישאְרֶהְ
 :םּוכו הָדָשּב רָשֶאדדִלָּכְלַע וטשּפ םיִׁשאָרָה ינו

 ריִָה"תֶא רפלמ אודה םיַה לפ ריִעְב םחלנ ךַלַמיִבָאְו המ
 :חלמ ָהָעְרזיו ריִעָה-תֶא ץה גרה ּהָּבירְׁשֲא םעֶה"תֶאְו

 חיִרַצלֶא ואבו םכש לדג לעבד ועמשיו 46
 יֵלֲעַב-לָּכ וצְּבַקְתַה יִ ךלמיִבַאל דו :תיִרְּב לא תיָּב 17
 טבַעָהלָכְו אוה ןומְלצ-רַ למי לעג :םֶכְשדלדנִמ 8

 כו ודיְּב תֹומְּרְרקַה-תֶא ְּךֶלֶמיִבַא הקו ותאדרָשֶא
 םעֲהלֲא רֶמאֹו ימכש"לע םשיו ָהֶאָשיו םיִצְע תכוש

 . תרֶכיו :ינומכ ושע ּורהמ יתיִשָע םֶתיִאְר הַמ ומעְדרֶשָא 9
 ומישיו ףלָמיבָא יֵרֲחַא וכל הכוש שיא םֶעָה"לְּכימג
 בג ותמי שָאָּב חיִרָצַהדתֶא םֶהיֵלֲע ּותיִצָיו היִרְצַהלַע
 ל :הָׁשֲאְו שיא ףֶלֲאּכ םֶכָׁש-לּדגִמ יִשְנַאלָּכ
 היה ןע-לדנמו :ּהֵדְּכלוץבתְּב ןח ץֶבָפְדלא דְלַמיִבֲא 51

 יֵלֲעַּב לכו םיִׁשנַהְו םישנֲאָהלְּ הָּמָש ּוסְנו ריִָהְּדותְּב
 ללמיכא אביו :לֶדְנמַה נג"לע לע םֶדַעָּב ּורְגְסִַו ריִעָה 9

 ופרשל לדְנמַה חתפ-דע שו וב םֶהָל לנמַה-דע
 ךְלַמיִבַא שאר-לע כה חלפ תֶהֲא הָשֶא טו :שֲאָב 5

 ץרתו
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 % ויָלָכ אשנו רענה"לֶא הרהמ ארק :ֹתְלְנלגהתַא ץרתנ
 והתְגְרַה האיל ורָמאיִדפינתתמו ףכְרח ףלש ול רֶמאַ
 הי ְלָמיִבֲא תמדיכ לאְרָשודשיִא אָ :תמִה ורענ והרקדינ
 % ֵּדְלֲמיִבֲא תַעְר תֶא םיהלֶא בשיו :ומקמל שיִא וכל
 פז תַעְרילְּכ תַאְו :יָחֶא םיִעְבשדתֶא גְרָהל ויִבָאְל הֶׂשְערֶׁשֲא
 תללק םֶהיֵלֲא אֹבָּתַו םָׁשאֹרְּב םיִהלֲא בישה םֶכִש ישְנַא

 :לֵָבְיְְּב םָתו
ORPVR " 

 א הָאֹּפְדב עלות לֵאָרְׁשִתֶא עיעוהל ּךלְמיִבֲא ירחֶא םקָ
 :םיִרְפֶא רקָּב ריִמָשְּב בשידאּהְו רכשֶשְי שיא וָדודְדּ
 5 רֶבָקו תמו הָנֶש ׁשְלְׁשְו םיִרְׂשָע לֵאָרְׂשִתֶא טפשיו
 3 לֶאְרְשיתֶא טּפְׁשויִרְעְלְגַה ריִאְי וירחא םקמ = :ריִמָשְּב
 4 "לע סיִבָכְר םיִנָּב םישלש ולי :הָנש םָתְּׁו םיִרְשע
 תוח | וָאְרְקי םהל םֶהָל םיִרָיְע םישלשו םיִרָיע םישלש
 ה ריִאָי תָמַּו רָעְלִנַה ץֶרָאְּב רֶׁשֲא הוה םִיַה דַע ראי
 6 עֵרָה תושָעל לאְרְשי נָּב ו פיקו | :ןומָקְּב רַבָּק
 דתִרֶאְו תורָּתְׁשִעָה-תֶאְו םיִלְעְּבַהתֶא ָּדְבֲעּ הוי ניִעְ
 יתלֶא תֶאְו בָאֹומ יקלֶא | תֶאְו ןודיצ יֵהלֲא-תֶאְו םֶרֶא יהלֶא
 פולו .הָוהְהתֶא ובְוע םיִתשְלַפ יקלֶא תַאְו ןומעדנְב
 ז םיִתְשְלפ ְךיֶב םֶרָכִמּו לֵאָדְׂשִיְב הָוהְי ףָא-רַחי :והּודְבִע
 9 הָנְשּב לֵאָרְׂשִ ןנֶב-תֶא וצְצְרו צרו * :ןִמע יְִּב ְךיב
 רָמָעְּבִרֶשַא לֵאָרְִׂ ינְב-לְּכיתֶא הָנָׁש הָרָשֶע הָנֹמָׁט איהה
 9 ןומענְב ורבע :רעְלגִּב רשא יָרֹמֲאָה ץֶרָאְּב ןדריה
 םיִרְפֶא תיִבְבו ןיִמנבְבו הדוהיכיסנ םקְלהל ןְרַהתֶא
 י רָמאל הָוהְילֶאלֶאְרְשַ ינְּב קעז :דֶאְמ לאְרְשיל רֶצתַו
 :םִלְעְבַההתֶא דֶבָעִפ ּונַהלֲא-תֶא ּוְבְע יִכְו ךֶל ונאָטִח

 וג ךמו םירצממ אָלַה לארשי ןנְּב-לֶא הָוהָי רָמאָו
 ירמאה

 27 םוקוספב ופסה יצת +. 3. *
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 קַלָמַעו םִנֹודיִצְו :םיתשלפדמו ןומע יִנָּבְדִמ יִרֹמֲאָה 9
 :םדימ םֶכְתֶא הָעישּואְו ילא ּוקְְצִתַו םכְתֶא ָצְחְל ןועמו

 ראצל ןכְל םיִרְחַא םיקלא ורבו יתוא םֶּתְבַַע םָּתַאְו וג
 רֶׁשֲא םיהלָאָהְ"לֶא וקעח ּוֵכְל :םֶכְתֶא עישוהל ףיסוא 4
 ורמי :םֶכְתְרַצ תַעְּב םֶכְל ועישוי המה םָּכ םָתְרַהְּב וט

 בּוטַה לֵכְּכ ונל הָתַאדהְשע ונאָטְה הָוהְילֶא לארשיחנב
 יהלֲא-תֶא וריפח :הֶוַה םֶפַה אָנ נליִצַה דא ףיניעְּב 6

 למענק ושפִנ רצקתו הָוהְידתֶא דבש םֶּכְרְקִמ רֶכגַה
 יִנָּב ּופְסֲאו דַעְלִגַּב ונח ןימע יִנְּב יקַעָצו :לארשי 17

 שיא רָעְִ יִרָש םֶפֶה ורְמאֹו :הָפְצִמּב נח לֵאָרִׂ ו
 היה ןימע ינבּפ םתקהל לַחָי רשָא שיאה יִמ והעְרלֶא
 :דָעְלִנ יִבְשָי לָכְל שארל

 642. 41. אי או
 דל הז השאר אֹוהְו ליח רֹוכג הָיָה ידָיְלִגַה חָתפְִ א

 לדו םִנְּכ ול ךעלגתשא דלתו :חָּתְפידתֶא ךֶעֶלְג
 -תיַבְּב לחְנִתִאל ול ורָמאָיו חָּתְפִי-תֶא ּוׁשָרנ הֶׁשֲאָהינְב

 גפמ הָּתְפִי חרְבװ :הָּתֶא תֶרָחַא הָׁשֲאְְּב יּכ ּוניֵבֲא 3
 םיקיר םיִׁשָיַא חָּתפִי-לֶא ֵטָּקִלִתִַו בוט ץֶרָאְּב םׁשֵיַו ויָחָא

 :לֶאָרְׂשִי-מע מע ומַחְליו םימימ יהיו ממ יא 4

 :רַכְל es ורמאיו :בוט זמ חַתְפַיתֶא =. 2
 חָּתְפִי רָמאֹו :ןֹוָמע יִנְבְּ המְחְלִו ןיצקל ּוְל הָתיֲהְו ז

 ;ריכמ ינְׁשְרנתו יתוא םתאנש םַּתַא אָלָה דָעְל ינקזל
 ורמאו :םכל רצ רשאכ הּתַע ילא םֶתאָּב עמו יֵבֲא 5

 ונָמַע תכלְהְו ילַא ונבש הת ןכל חתְפִילֶא דע ינו
 :דעלג יבשי לכל שארל טל יָה ןִמע י ינְְּ המח

 יתוא םִתַא םיבישמדסא דָעְלג ינקזחלָא חַּתְפִי רֶמאֹ 9
 םחלהל ———

 תקח חדטסה ז. 1. א"י
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 רִיהֶא יכנָא ינפל םֶתֹוא הֶוהְי ןתְנְו ןומע יִנְבִּב םחְלהְל
 י ףיהי הודי חֶתפַלֶא ךֶעֶלננקז ורמאיו :שארל סל

, GA 

 זֹוָתְפי דל :השענ ןֶּכְךֵרָבְרִכ אלמא וניתוניב עמש
 ןיצְקְלו שארל םֶהיִלָע ותוא םַעָה ומישיו דָעְלִּג נק
 :הָפְצַמִּב הָוהְי ינפל יָרְבְּר-לְכיתֶא חת רבי
 קזהמ מאל ןומעהינּב ךלמדלא םיכָאלמ הָּתְפִי חלש
 נב למ + מאו יִצְרַאְּב םֶהְלַהְל יִלֶא תאָביּב דל
 ותל 'צְרַאדתֶא לארשי חלב חַתפַי יכַאְלמִדלֶא ןומע
 הֶביִשָה הֶּתַעְו ןּהְרִיִהידִעְו קפיהדדע] ןונְרַאְמ םיִרְצִמִמ
 ג4 =לֶא םיִָאְלִמ הלשיו חָתְפי רוע ףַסויו :םולָשְּב ןֵהְתֶא
 וש חקלדאל חֶתְפַי רָמָא הָּכ ול רֶמאֹל :ןומע נב ךלמ
 1 םתולעב יִכ :ןימע נב ץֶרָאתֶאְו במ ץֵרָאתֶא טָארְׂשי
 :הָשָדְק אביו ףוסיםיידע רָּבָדַמַּב לֵאָרְׂשִי ךלו םִיָרְצִמִמ
 גז -הֶרְּבְָא רמאל ם דָא למלא |םיִכָאְלִמ לאְרְשו חלשיו
 באימ למלא םנו םודא למ מש אלו דָצְראְב א
 . 1 רָבְמּב As 0 לַארְשי בש הָבִא אָלְו לש

Can / 

 1 כ

 1 סכ

 שמ

 לשבש

 9 דלֶא Ve אר ,re :בָאמ (Ws ןְרַא יב
 ללַארְׂשִי ול רַמאֹו ןוּבשָה ףלמ .יִרמָאָהְדִדִלַמ .ןוחיס
 כ -תֶא ןוחיס מהאל :ימוקמדדע ִּדַצְרֶאְב אָנדהְרְבְעְ
 ונחיו ֹומעלָּכזתֶא ןי ןוחיס ףסַאיו ולְבְגְּב רבע לֵאָרְׂשִי
 גג לֶארשידיהלַא הוהְי ןח :לארשידסע םֵחְּלִו הָצֲהיְב
 לאָרְשִי שריו םוקמ לארשי יב מלית ןוחיסדת
 2 :רַא ושרייו :איָהַה ץֶרֶאְה בשוי ירמָאָק ץֶרָאדלָּכ תֶא
 דעו רָכְדִמַהְדִמּו קביה-דעו ןונרַאמ יֵרֹמֲאָה לּובְגלָּ
 9 ירֹמֲאָה-תֶא שירוה לארשי יִהלֲא ו הָוהְי הו :ןדְרַַה
 2: ףשירוי רשא תא אלה :ונשרית הָּתַאְו לארשי ומע ינפמ

 שומכ



 8 a אי םיטפוש 422

 התא בומ בוטה התו :שרינ ותוא ונינפמ ונ ולא הכ
 דםא לאְרְשייסע : פר בֶרֶה בָאמ דָלַמ רִּפְצדְּכ קָלְּבַ
 היֶתֹונְבְבו ןובֶשָחְּ לאְרְשי תֶבָשְּב ֶּב םְֵלֵנ םֶחְלְנ
 ןונרא ידידלע רֵׁשֲא םיִרְעֶה-לְכְבּו :ָהיִתּונְבְבו רועְרְעְב

 יא :איהַה תעְּב םתלצהדאל עודמו הגש תואמ שלש יז
 טפשי יב םֶחְלַהְל הָעְר יִתַא השע התא דל יתאָמְח"אל

 תלו :ןומע יב ץבו לארשי ינב ןיּב םויה טפשה הי ₪
 :וילא חלש רשא חת יִרְבְּד"לֲא ןומע יב ךלמ עמָׁש

 -תֶאְ דָעְלְּגַהדתֶא רבעיו הוי חור חֶתְפיילַע הת | ₪

 יב רְָע דָעְלנ הפְצִמִמּו דָעְלִנ הָּפְצִמ"תַא רבעיו הש
 -תֶא ןתת ןוִתְניסִא רמאינ הָהיל רָדנ חָתְפִי רדיו :ןימע ל
 יתיִב יִתְלדִמ אַצָי רֶׁשֲא אצויה הָיָהְו :יִדְיּב ןומע יֵנְּב גג

 < זדוהיל הְנָהו ןמע נְּבִמ םּולָשְב יִבּוׁשְּב יִתאָרְקל
 םֶחָלַהְל ןומע י ןנְּבִלָא חָּתְפִי רבעו  :הֶלוע והיִתילְעַהְ

 תיִנַמ ףאֹוב"דעְו רעורעמ םכו :יְּב הָוהְי םנתו םָב 3
 גו רֶאְמ הָלחְג הָּכמ םמָרּכ לָבָא ד רי םיָרְׂשָ

 והָפִצַמַה הָּתְפַי אכו  :לֵאָרְׂשִי נב ינפמ ןומע נב 4
 תרוָלחְמבּ םיִפְתְּב ּותאָרְקְ תאצי ותב הָגְהְו ותיּבְדלֶא

 ותוארכ יהיו :תֶבדא וב ונממ ולְדיא הָדיִחָי איָה קרו הל
 יִנתְעַרְכַה עַרְכֵה יִּתב ּהָהֲא רָמאֹו וידנְב-תֶא עֶרָקיו התא
 ללכוא אלו הֹוהי-לֶא 'פ יִתיִצַפ יכנָאו יִרְכְעְּב תיָה תַאְ

 דוהיילא .פדתֶא הָתיצְפ יִבָא וֵלֲא רָמאְתַו :בושל ₪
 הוהי דל הָׂשֲע רשא ירחא דיפמ אָצָי רשֶאּכ יל הש
 זרָשע ָהיִכָאדלֶא המאה :ןומע יְּבִמ יֵביִאמ תומְקְנ
 יתדריו הכלא םישדח םנש יִנַממ הפרה הוה רַבָּדַה יל

 יכל רמאמ :יתיערו יכנא ילותְּב-לע הּכְבָאְ םיִּרְהָה-לַע 9
 חלשיו "א ה ווא שהה

 ירק יתוערו ז. 87. הנממ ןריבס +. 34. כיל ז. 4
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 ָךְבִתו ָהיִתֹעָרְו איה ךלתו םישדח ינש ּהָתֹוא חלַשיו
 ₪ םבישרח םנׁש | ץקמ יהיו :םיָרָהֲה""לַ היִלּותְבלַע
 תוהו רֶדָנ רֶׁשֲא ֹורְדנ-תֶא ּהָל שעמו היִבָאדַלֶא בָׁשֲתו
 מ הָמיִמָ | םימימ :לֵאְרְשְּב קחדדיהתַו שיא הָעְדַהאל
 תַעַּבְרַא יִדָעְְגַה ההְפהתבל תונתְל לֵאָרְׂשִי תונכ הֶנְכַלת
 :הָנָשַּב םיִמָ

 בי Cap AU ים

 א | ומ חָּתַפיְל ּורְמאַו הנוֲפְצ רְבֲעַו םִיִרְפָא שיא קַעְצ
 ְךֶמִ תַכְלְל 2 ָתאְרְק אל ול ןומעחינְבּב םֶחְלַהְל ו ּתְרְבְט
 2 ביר שיא םַהיִלֶא חָתְפַי מאיו :שָאְּב לע ףְרׂשנ דתיב
 םֶתְעָשוהדאל םֶכְתֶא קָעזאְו דֶאְמ ןומעדינְבוימעו יג ית
 3 יִׁשְפַנ הָמישֶאְו עישומ ָךְנַאדיּכ הָאְרֶאְו :םֶדָיִמ יתֹוא
 הלו יִדיְּב הָוהְי םגתו ןומע נְּב"לֲא .הֶרּבְעֲאו יפָבְב
 + -תֶא חֶּתְפַי בק :יִכ םֵחָכַהְל הוה םִיַה יֵלֵא םֶתיִלִע
 -תֶא דַעְִג יִׁשנַא וכ םיָרְפֶאתֶא םֶחְליַ דלג ישנָאדלְּ
 םִיִרְפֶא ְךֹוָתְּב דָלְלִג םֶּתַא םִיִרְפֶא יטילפ ּורָמָא יכ םיִרפֶא
 ה םִיָרְפָאְל ןֵדְריַה תוָרְּבעַמ"תֶא דַעְלִג רפי :הָׁשנְ ךְתְּ
 שנא ול ורמאפ הָרבעָא םִירְפֶא יִטיִלַּפ ורמאי יכ היה
 6 אָנְרַמָא ול ּורָמאו :אל ראו הָּתַא יִתרַפָאַה רעל

 ותוא חו ןפ רד ןיִכְי אָלְו תֶלבַס רֶמאַּו תֶלֹבַש
 םִיַרְפָאמ איהה תַעְּב לפיו ןהְרָיה תֹורְּבְעַמ-לֶא ּוהּוטְחשי
 ז שש לֵאָרְשִתֶא חַתְפִי טפשיו :ףְלֶא םִנָׁשּו םְִּבְרַא
 :דָעְלִנ יִרָעְּב רֵבָקו ידָעְלִגה פי מג םִנָׁש
 9 ולחיהיו :םָחָל תיּכִמ ןָצְבִא לֵאָרְׂשִ-תֶא ויִרָחֶא טָפְשו
 םיִׁשלְׁשּו הצוחַה חלש תוונָּב םישלָשו םיִנָּב םישלָש
 עבש לֶאְרָשידתֶא טפשיו ץוחהךמ ויִנָבְל איבה תב
 גג וירחא טַפְׁשו :םַחְל תיִכְּב רק ןְצְכא תֶמַו :םיִנָׁש

hh > 300% | 
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 רֶׂשֲע לֵאְרְׂשִי-תֶא טפשיו ינלובזה ןוליא לֵאְרְשִי-תֶא
 :ןלּובו ץֶראְּב לאב רכק"ו י ינלובוה תְליִא תַמו :םיִנש ו:

 :ינותָעְרְפה לֵלַהְדָבְןוָדְבַע לארשידתא וירחא טפשו =
 = םיִבְכְר םיִנָב יֵנְּב םישלשו םיִנָּב םיִעְבְרא ולה ו

 תמה :םנָׁש הנמַׁש לאְרְשהתֶא טָפְשַו םריע םִעבׁש ו
 םִירְפָאץֶרָאּב ןותָעְרפְּב רק ינותערפה ללה ןיִדְבִ
 :יִקְלְמְעָה רַהְּב

 .CaP אחז גי ןי

 הָוהְי םגתַו הוה ניצב עַהָה תושעל לֵאָרְׂשִי נב ופיסיו א
 העְרצמ דָחֶא שיא יהיו  :הָנָׁש םיִעָּבְרַא םיִתְׁשלַפ-דיְב 2

 :הררלי אלו הָרְכַע וּתְשאְו ַחוִנָמ ומשו ינְדה תַחַּפָשַמַמ
 -ִּתַא אנ"הנה הלא רמו הָׁשֲאָה-לֲא הָוהידַאלמ אָריו 3
 אָנ ירמשה הֶתַעְו :ן דלי תיִרָהְו תדלָי אָלְו הָרָכֲע +
 נה כ :גאָמְטילֶּכ יִלְכאֹחלַאְו רכשו ik תְׁשת-לַא ה

 רוְנהיִּכ ושאר-לַע הלעי=-אל הרימו ןכ ּתַדלִו הרה
 -תֶא עושוהל לָחָי או ןֵטָבהְןמ רענה היה םיהלֶא
 השיאל רמאתו השאה אָבְתַ :םיִתשלְפידיִמ לארשי 6

 למ הָארמְכ והַארמו יֵלֲא אָּב םיִהלֲאָה שיא רמאל
 מתאו אוה הֶזְמדיִא ּוהיִּתְלֲאַש אלו דאמ אָרונ םיִחלֲאָה

 -לַא הת ן תלו הרה דה יל מאו :יל האל
 םיהלָא רנְניִּכ הֶאְמִשלְּכ יִלְבאָּתִִלַאְו רָכִשְו ןָיְי ויִּתְׁשִ

 -לֶא ַחֶנְמ רתָעִמ = :ותומ םוידדע ןְטָּבַהְרִמ רעוה יהי *
 דאובי חלש רשא םיֹללָאָה שיא ילד יִב רמאוו הָוהְ

 עמשיו :רָלוַה רענל הָשעוהמ טרוי ונילא רוע אָנ 3
 -לֶא רוע םיתלָאָה לאלמ אבו חנְמ לב םיִהלָאָה
 :ּהָמִע ןיא ּהָשיִא חָלְמּו הָדָׁשַּכ תָבָׁשֹי איִהְו הָׁשֲאָה

 הרגה וילֵא רֶָמאָתַו השיאל תו ץֶרּתו השאה רקמה י
 הארנ

 שנדב ילה 14. האלמ +. 8, ג"
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 וו ַחלָמ ךליו םקיו :ילא םויב אָּב-רְׁשַא שיִאָה ילֶא הָאְרנ
 ׁשיִאָה התא ל רָמאה 'שיאה"לא אביו תשא ירחא

 וג הת חוט רֶמאָב :ינָא רָמאַג הָׁשֲאָה-לֵא ְתרּכדרׁשַא
 43 רמאיו :ּוהׂשעַמּו רַעָנַד טפְׁשִמ היָהחהַמ ְּחָרְבָד אבי
 :רֶׁשֲאָה-לֶא יתְרְמָארׁשֲא למ חְנְמלֶא הָוהְי ךאְלמ
 4 רכשו ןייו לכאת אל ןַײה ןפנמ אציירשא למ :רֶמָׁשִ
 ָהיִתוִצ=רֶׁשֲא לָּכ לכאהזלא הָאמִמלְכְו תְׁשהלַא
 וט דתוא אָנ-הָרצִעַנ ָךוהְי אלמלא ִַנְמ רֶמאֹר :רמְשִּת
 66 מילא הָוהְי ךאלמ רָמאַו :םזע יָד נפל הָשַע
 זךוהיל הָלע השקד ּמְהלְב לכאזאל יִנָרָצְעְתְַא
 וז רֶמאּו :אּוָה הוי דַאָלמִּכ חֹונָמ עדידאל יכ הֶנְלֲעַת
 :ףונדפכו ףירבד אָבְייִּכ ךמש ימ הוה אלמלא חונָמ
 ו :יאלפ אּוהוימשל לאשת הֶזהַמל הוה ךאְלמ ול רמא'ו
 ופ רוָָהְדלַע לעוו הָטְִמַהתְֶו םיִַעָה יִדָנְתֶא ומ חל
 כ תולעב יהו :םיִאר יתְשַאְו חמו תושעל אָלְפמ החל
 םֵהלּב הָוהידדַאלמ לעוו הָמיִמְשַה הבמה לעמ בהלה
 :זרֶצְרָא םהינפ"לע .לָּפִמ םיאר !תשאו נְמּו חכמה
 גו ותְשַאלֶאְו חנְמ"לֲא הֶאְרהְל הוי ךאלמ רוע ףסידאלו
 ע דלֶא ַחְנְמ רָמאַּו :אוה הָוהְי ךאלמהיכ ומ עדי א
 9 תשא ול רֶמאֵהַו :ּוניִאְר םיהלֶא יִּכ תּומָנ תמ ותשא
 הדַָחְנמּו הלע לדומ הָקְלאְל ונתיִמַהְל הוי ץָפִח ול
  דָלָּתַו :תאְוְּכּונְעיִמשה אל תּֿעְכְוהָלֲא-לְפתֶא ּונָאְרָה אָלְו
 יהָכְרָבִיו רענה לרע ןושמש ומָשתֶא ארְקתו ב הָׁשאָה
 הכ רֶעְרְצ ןיפ ןְדיהנֲהמְּב ומעפל הוי חור לָחתַת :הָוהְ

 לאָתְׁשִא כ
 .mh Car. AlV די

 א תרֶלְּבִמ הָתָנְמִתְּב הָׁשַא אָרְה הָתָנְמִּת ןושְמָש רֶרמ
 םיתשלפ ית ב יו

 כ'ע + 5. א ריחי צ 8 A רוי. וג גיב



 .CAP 14. די םיטפוש 426

 יִתיִאְר השא רַמאַֹו ֹומֲאָלּו ויִבָאְל דנו לעל :םיִּתְׁשְלָּפ 3
 :קרשאל יל ּהָתֹואוחְק הָּתַעו םיִתָשל תֹנְבִמ הָתְְמִתְ

 הֶשא ֵמע-לְבְבו א תּוְבַּב ןיִאַה ֹומֲאְו ויִבָא ול רָמאֹו ג
 רֶמאֹו םיִלְרַעָה םיִתְשלְּפִמ הָׁשֲא תחקל ףלוה התא
 :יִניִעְב הָרְשָי /אוהדיּכ ילזחמ התוא .ּויבָאלֶא שמש

 שָקבְמחאוה הָנָאְתיִּכ איה הוהלמ כ ועדָי אֶל ֹומֲאְו ויבָאְו 4
 :לֵאָרְׂשִיִב םיִלָשִמ םיִתְׁשלפ איהה תעֶבּו םיתשלפמ

 הָתָנְמִּת ימְרְּכידַע ואביו התְנִמת ומאְו ויִבָאְו ןושמש דֶרַ ה
 חור ויִלָע חֶלָצתַו :ותארְקל גנאש תווירַא ריִפְּכ הָנהְו 6

 דיִגה אֶל ודי ןיא הממ יְנַה עָסָשָּכ ּוהָעְסַשיַו הוה

 הָשַאְל רד ר :הׂשָל רֶׁשֲא תֶא מאלו זיבָאל ז
 תוארל רו ּהָּתְחַקְל םיִמָימ ביו :ןושמש יִניִעְּב רשיתו 8

 קרָיִראָה תינְּב םירבה תדע הנה היראה תֵלֲפִמ תֶא
 -ללֶא למ לכָאְו ךולָה דל ויַפּב"לֲא והדר שבו

 יִּכ םָהְל דיִנה"אְלְו ולכאו םֶהָל ןתינ ומאדלֶאְו ויבָא
 הָשַאָהלֶא יהיֵבֶא דָרָיַו :שָבִִה הָרְר היְראָה ףיונמ

 יהו :םיִרּוחְבַה ושַעְ ןּכ יִּכ הָּתִׁשִמ ושמש םַש שעוו וו
 רמו ותא ויה םיערמ םישלש וחקינ ותוא םָתֹאְרְּכ 2

 ודיגת ךגההםא הָדיח סל אהד ןושמש םֵהְל
 םבֶכְל יִּתֲתְנְו םָתאָצְמּו הָּתִׁשִמַה יֵמָי תַעָבִׁש יל ּהָתוא

 למות אָל"מַאְו :םיָדנְּב תפְלֲח םיִשלָשּוםיניִרְמ םישלש וג
 ;םישלשו םיִניִדְס םישלש - םָּתַא םֶּתַתְנ כ רינַהְל
 :הֲעְמׁשו ְּךתָריה הדוח ול רְמאו םיָדנב תופילֲח

 אָלְו קותמ אָצָי זעמו לבַאמ אָצי טכאהמ םהְל רֶמאו 4
 יִיִבְשַה םֶנַּב | יו :םיִמָי תָׁשְלָׁש הָדיִחַה דנה לכ

 -זרֶא טֶלחדֶנו ךׁשיִא-תֶא יִּתַפ ןשְמְׁשתְׁשֲאְל ורמי ו
 שרה שאב יבא תיִבתָאְְָתֹא ףרְשנְִפ הדיחה

 מאו ויִלָע ןושמש תֶׁשֲא ְךְבתַו :אָלָה ּונָל םָתאָרְק 5
 -קר
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 ילו יֵמַע ינְבל הָּתְדַה הָדיִחַה ינָּתְבַהֲא אָלְו ינתאנש-ק
ibלו יתדגה אל ימאלו יִבָאְל הנה ּהָל רמו הָּתְדַ  

 גז הָּתׁשִמַה םהָל הֶיֶה"רׁשֲא םימיה תַעְבְ וָלְעְּבּתו :דינא
 ;רָדיִחָה דגפו ּוהָתְקיִצַה יִּכ הלר יִיִבְשַה סבויה
  ןַרָמְּכ יעיִבְשה םיַכ ריִעָה ישא ול ורמאיו :ּהַמַע ינבְל
 םָהְל רָמאַיַו יראמ זע הָמּו שבְּדמ קֹוָתְמ"הַמ הָסְרַחַה אבי
 19 ל הלצִתַו :יִתְדיה םָתאָצְמ אל יִמְלנעְּב םתְׁשְרַ אלול
 הקו שיא םישלש ו םֶהִמ ד ןולקֶשא דריו הָוהְי חּור
 לע ופָא רחיו הדיחה ידיגמל תופילחַה ןתיוסתוצילח"תַא
 כ :ולהָעִר רֶׁשֲאּהערְַל ןעְמש תָשַאיִהְַו :ּוהיִבֶא ה

 וט .Car. XV ומ

 א ֹוּתְשא-תֶא ןושמש דקפינ םימח"ריצק ימיּב םימָימ יה
 נתנאל הָרְדָחַה תשאל הֶאְבִא רֶמאַו םיזע יֵדנְּב
 2 ָּתאָנָש אֵנְשיִכ ִּתְרַמֲא רַמֲא ָהיבָא רמו :אֹובְל היִבָא
 -יִהּת הָעָמִמ הבט הָנמָקַה ּהְתוחא אלַה דערמל הָעתָאָ
 3 םםעפַה יתיק ג ושמש םֶהְל רֶמא :ְהיִתְחַת =ל אנ
 4 כל ןושמט . ךלו הָעְר מ ינַא השעה .םיִתְשלּפִמ
 םש Amid בגז ןפו םירפל | חכו םיִלָעּׁש תואמדשלש
 ה םיִליֿפלַּב שֵא-רֶעְבַו דו תובנה ינשְךיּפ דָחֶא דיפל
 -דַעְו הָמְקְידַעְו שידגמ רעב םיתׁשלַפ תֹוָמְְּב חלשיו
 6 ןושמש ולמאו תאו השעימ טיִּתְׁשְלְפ ורמא" :תיֶז םִרָּכ
 ולעו והערמל הניו ותשאהתא חַקָל יב ימת ןֵתָה
 ז םָהְל רֶמאַו :שָאָּב ַהיִבְאתֶאְ התא ופְרֶשיַו םיִּתְׁשְלְפ
 רֶחאְו םֶכְּב יִּתְמְלִנםַא יִּכ תא שתים ןישְמש
 8 בש דריו .הלודנ הָּכִמ ךרי-לע קוש םָתֹוא ךיו :לָדָחָא
 9 ;רָדּוהיִּב נֲח םיתשלפ ולעו  :םמיֵע עלס ףיִעְסְּב
 י ניִלָע םָתילֲע -המל הורי שיא !רמאֹו :יַחְלב ושטנינ

 .ורמאיו
 רלוו איג .8  היבא חיכדחאו אינ ז. 6 זס
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 רֶׁשֲאַכ ול תּושעל ּטילָע ןושמש-תֶא .רסָאְל ּודומאָ
 עס הלּוהיִמ שיא םיִמְלֲא תֶשלש ורה :ּנְל הָשע
 ב םילָשמכ | על אָלַה ןושמשל ּורְמאַ םיע עלָס
 ושע רֶשָאּכ םהְל רֶמאֵה וטָל תשע תאחהמו םיִתְשלּפ
 תת ודי ָךְרְסַאְל ול ורמאו :םֶהָל יִתישע ןכ יל
 ןעְנְּפִתְרִפ יל ועְבְשה ןושמש םֶהָל רֶמאַו םיִּתְשְלַּפדדְִּ
 ףונתְנ ךְרְסַאְנ רֶסֶאייִּכ אל רמאל ול ורמאיו :םּתִא יב
 םיִשְדָחםיִתבע םנְׁשְּב יהְרְסַאו ךתיִמְנ אָל תַמָהְו םדָיְב

 ועיִרַה םיִתְשְלְפּו יחל-דע אבדאוה :עַלָפַהְדִמ .והולעיו 4
 -רֶׁשֲא םיִתְבְעַה הָיַהְתַו הָהָי חור ויֵלָע חלצתו ותארְקל
 וירּוסָא ופמיו שָאָב ָרעְּכ רֶׁשֲא םיִּתְשּפַּכ ויָתעְרֶזלע

 המק ודי חלשינ הרט רמָחדיִחְל אָצְמ :יָדי לעמ וש
 רָמָח רֹומֲחַה יִחְלּכ ןושמש רֶמאַֹו :שיִא ףֶלֲא בדו 6
 ּותלַכְכ י יהו :שיִא ףָלֶא יִתיּכַה רֹומֲחַה יחְלְּב םִיָתְרֹמֲח וז

 תמָר אוהה םוקָמל אָרְקו וךומ יחלה ךלשה רַבדְל
 תל הָּתַא רמי הוהלא אָרְקִַו דאַמ אָמְצִַו :יִחָל 8

 תרּומָא הָּתְְו תאוה הָלרְנַה ה הנושה ּדְבַעדדִיְב
 :רֶא םיהלָא עסְבִמ  :םילרַעָה כ יִתְלַּפִת אמְצַּב 5

 בֶשְּתַו ףשיו םימ ּנַממ ּואָצּו יחְלְּבִרֶשֶא שָּתְכִמַה
 יִחְלַּב רֶשַא ארוקה ןיע המש אָרְק ! ןּכילע יח וחור
 םיּתְׁשלַפ יִמיּפ לאְרְשיתֶא טֶפְשִו :הֶוַה םויה דע
 :הָנָׁש םיִרְשע

 Car. XVI. TW וט
 :זְריִלַא אביו הז הׁשֲא םָׁש-אָרַו הָתַש ןושמש דלה א
 -לַכ ולדבריו ובסיו הָגַה ןושמש אָּב רמאל | םיִתְְִל 2

 רוא"דע רמאל הלילַהילֶכ ּושְרֶחְתִַו ריִעָה רעש הֶליַלַה
 | סבקיו הֶלֵיַלַה יִצֲח-רַע ןושמש בָּכְשיו :ּוהְנְנְרַהו רקפה 3

 תומה יִּתְׁשִבּו ריִעָה-רעַׁש תֹותְלַדְּב והָאו ו הלילה יִצֲחְּב
 .ספסיו
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 ׁשאֹרלֶא םלעװ ויֵפתְּכילע םֶשָיַו חירְבַההםע םעָס
 4 בהָאַו ןכדירחא יהיו :ןֹורְבֲח נּפִלַע רֶׁשֲא רֶהָה

 ה גרס היל ולעה הָליִלְד מו קרוש לח הש
 לחג וחפ הָמַּב יארו ותוא יִתַּפ ּהָל ּורָמאיו םיִתְשְלְּ
 .Re דלג ּונְחנֲאו ותונעל והונרסאו ול לַכְמ הַּמַבּו
 -זרֶריגַה יי הילד רֶמאֵַּו 4 האמ הלא

 רשא :ma םיִרָתָי הָעְבְשְּב ינרסאוסא מש 2 טא
 6 ינרס הרלעו :םדאה דֵחַאְּכ יִתיָהְו יִתיִלַח :ברהדאל
 והָרְסַאְתְ וברח-אל רֶׁשֲא םיִחְל םיִרָתָי הָעְבש םיתשלפ
 ) םםיִּתְׁשְלּפ וילָא רֶמאֵתַו רָרָחַּב הל בשי בלאָהְו :םַהְּ
 -כיִתב קת רׁשֲאכ םיִרְתְה-תֶא קתעו ןושמש ל
 ;ֶליִלִּד רַמאֵהַו :וחכ עדונ אָלְו שא יִחיִרֵרּב תֶרֹעְנַה
 קרָתָע םיִבוְכ יֵלֲא רבדִתַו יִּב תלה הנה ןושמשדלא
 וג רּוכָא-מַא הלא רמאיו :רָמֶאִת הָמּב יל אָנההָדיגַה
 הָכאָלִמ םֶהָּב השענדאל רשא םישְדַח םיִתֹבֲעַכ ירְסאי
 םיתבע הלל חכו :םֶרָאָה דֶחַאְּכ יִתְיָהְו יִתיִלָחְ
 לע םיקָשלפ לא רֶמאָּתַו םֶהְב והרסאתו םישְדָח
 :טּחּכ ויִתְעְר לנמ םֶקְּתנְו רֶדְָּכ בשי םֶראָהְו ןושְמש
 < רֵּבַדְתַו יב תלתַה הנה ןושמש-לֶא הָליְלְד רמה
 -םֵא ָהיִלַא רמאו רפאת הָמּב יל הָדיִגַה םיִבָוָּכ ילא
 ‘ג עָקְתִתו :תֶכְפַמַהְיִע ישאר תופלחמ עָבשדתא ינְראת
 ותנשמ ץקייו ןושמש לע םיִּתְׁשְלְפ ויִלֶא רַמאתַו דתי
 יא ויִלֶא רַמאָּתַו :תֶכָפַמַהתֶאְו גְרָאָה דַתְוַהתֶא עס
 תלה םיִמָעּפ שֶלֶש ה יִּתִא ןיא ףבלו דיּתְבַהא רמאה
 ול הָכיִצַה-יִכ יהו :לודנ ףהכ המב יִל ּתַדגַהיאְלְו יב

 :תמ ושפנ רצקתו יהצְלאתַו םִמיַה-לְּכ ָהְרָבְדְ
 דניו ש

 הפר לה + 6 חתפב חח +. 5.
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 --כַע הָלָעאְל הָרֹומ ּהָל רֶמאַֹו ובְלדלְּכדתֶא הָל"דָנַה גד
 ר יִּתהְלסא ימא ןטפמ נָא םיִהלֲא רזניִכ ישאר

 הליִלְד אָרִתַו :םֶרֶאֲהילְבּכ יִתָיָהְו יִתיִלֲחְו וחכ נַמָמ ו
 םיִּתְׁשלַפינרכל | ארקתו חלשתו ובְללָכתֶא הל ריגה
 ריִלֵא לע ללי כ רינַהיְכ םעפה ולע רמאל

 היִכְרּב-לע הנשית : םדיב ףֶמָּכַה ילעיו םיתשלפ נס ו9
 ילָחתַו ושאר תֹופלחמ עַבָשתֶא חֶׂלְתַו שיאְל אָרְקִתַו

 ןושמש יל םיִּתְׁשלַפ רמו :וילֶעַמ וחכ רסיו ותנעל כ
 אל אּוהו רַעְִאְו םעֿפְּב םעפפ אַצֶא רֶמאֹו ותְנשמ ץקיו

 -תֶא וקנו םיִתְׁשְלְפ והְוֲחאּו :ויִלָעַמ רָכ הוה יִּכ עלי גו
 ןחוט יהו םִיַתְשחְַב והּורְסַאַ התו ותוא ודיכוי ויגיע
 :חּלְנ רֶׁשֲאכ חמצל ושארדרעש לחי :םיִרֹסֲאָה תיִבְּב

 ןונרל לודעהחבו הבול ֹופְסֲא םיתשלפ ינסה ₪

 ןושִמש תא ונדב יהל ןֵתְנ ורְמאו הֶחְמשְלו םֶהיֵהְלֲא
 ּורְמָא יִּכ םֶקיִהְלֶאתֶא ֵלְלֵהיַו םָמָה ותא יֵאְרּו זּנָבוֲא ₪

 רׁשֲאְו ונצְרַא ביִרְחְמ תאו נֵבוָא-תֶא נדיב וניהְלֶא ן
 ואְרְק ּוהְמאֹּנ םֶּבִל בומיִּכ יהיו :ּוניֵלְלֲחיתֶא .הָּבְרה הכ

 זכירסָאָה תיִּבִמ ןושמשל וארקוו ונל קחשיו ןוׁשְמׁשל
 רֶמאַו :םיִדּמְעָה יב ותא ורימעו םֶהיֵנְפִל קַח
 ינשמיהו יתֹוא הָחגַה יְב קִזחַמַה רענה"לֶא ןושָמש
 :זבהילַע ןעָשֶא םהילע וכ תִיַבַה רֶׁשֲא םיִדְמְעָהְדתֶא

 םיתשלפ ינְרס לכ הָמְׂשְו םיִשָגהְו טיִשְנֲאָה אָלְמ תָיַבַהְו יז
 קיִחְׂשִּב םיִאֹרָה הָׁשֲאְו שיא םיִפְלֲא תׁשְלׁשַּכ גדל
 יִנָרכְז הוה ינדֲא רמאיו הָוהְי-לֲא ןושמש ארק ושמש
 -םקנ הָמְקְנֲאְו םיֹללֲאָה הוה םעפַה ךא אָנ ינלזחו אנ

 | ינָשתֶא ןושמש תפל :םיִתְׁשלְפ נע יש תֶחַא 9
 דָחֶא םֶהיִלָע מס סה ג תיבה רשא וה ידומע

 ונימיב
 הפו תה +. 23. ק ינשומהו ד. 2%. ק םידוסאה +5. 7 כיטכ +. 2. ק טירוסאה ז.1. יק יל ד ₪
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 ל דע יִׂשְפַנ תַמְּת ןושמש רמו :ולאֹמְׂשִב דָחֶאְוניְמיב
 םַעְה"לָּכְדלַעְו םיִנְרְפַהדלַע תיבה לֵּפוַחֹכְּב טו םיִּתְשלּפ
 רֶׁשֲאמ םיִבַר ותֹומְּב תמַה-רֶׁשֲא םיתמה הו יּב"רָשָא
 גג תא ואש והיִבָא תבל ויחֶא ודו זוייַחְּב תיַמַה
 ַחנְמ רָבָכְּב לואָּתְשַא ןיבו הָעְרְצ ןיּפ ותוא ורק ו לע
 :הָנָׁש םיִרְשְע לֵאְרְׁשִתֶא טפָׁש אֹוָהְוויֵבָא

Car. XVI. © 

 2 א ומֲאָל רֶמאֹו :ּוהָיְכיִמ משו םִיְרְפֶאְדְירַהְמ שיאדיהו
 תְרמָא םִנְו תיִלֶא יִתַאְו ךלדחפל רשא ףספה הָאמּו הלא
 ךורְּב מא רֶמאֹהו ויתחקל נָא יא ףָכָכַהיְַה יא
 3 רָמאֹתַו ומֲאָל כה האְמוחףלאדתא בש :הָוהיל נב
 נבל ידָמ ה)היל ףַסְּכַהתֶא ִתְׁשִרקַה שחקה יומא
 4 דתֶא בש :דל נָביִׁשֲא הָתַעְו הָכַפמו לֶסָּפ תושעל
 ףרוצל והנתִתַו ףֶסֶּכ םִיִתאָמ מא חָּּתַ מאל ספה
 ה הָכיִמ שיִאָהְו :ּוהְיָכיִמ תיִבְּב יֵהְיַו הָכִּסִמּו לָסָּפ והשעיו
 הַא דָיתֶא אלמוו םיִפְרְתּו דופָא שעיו םיִהלֲא תיֵּב ול
 8 'לֶאְרְשיִּב ךלמ ןיא םַהָה םיִמָיּב  :ןַהכְל ולזיהוו וינְבִמ
 ז ןבחְל תיּכמ רענדיהו  :הׂשְעַי ויִעְּב רשוה שיא

 = ךל :םָׁש-ְרְנ אוהו ול אְָּו הָוהְי תַַּפְׁשִמַמ הוה
 אָעמִי רֶׁשֲאַּכ רונל הָדּוהְי םַחָל תיּבִמ ריֵעָהַמ שיאָה
 9 =רָמאֹו :וָּכְרּד תושעל הָכיִמ תיּבְדדע םִיָרְפֶאְרַה אָבִיו
 זבָחְל תיֵּבִמ יִכֶָא יול וילא רֶמאַֹו אובַת ןיאמ הָביִמ ול
 י הָכיִמ ול רָמאַ :אַצְמִא רשאב רוגל ךלה יִכְנָאְו הָדּוהְ
 תְרשַע לדת יִכנֶאְו ןהכלו בָאְל ילדהוהו ידְמִע הָבְש
 גו לָאוו :יולה דל ףתיחמו םיִדְנִּב ךרעו םימיל ֶסָּ
 :ויִנְבִמ דַחַאָּכ ול רענה יהיו שיאָהתֶא תָבָׁשְ יולה
 וע תיַבְב יהו ןהכְל רעה ולדיהנ יולה ךייתֶא הֶכיִמ אלמי

 הכימ

 ידק האו ז. 2. אחוטנ ףמק +. 2 זי
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 יק יל וְי ביטיידיכ יּתְעַָי הָּתַע הָכימ רֶמאּו :הָכיִמ ו
 :ןהכל יולה ילדיה

 .Car. XV חי די

 ינַּה טֶבְש םֵהָה םימיִבו לֵאָרְׂשיְּב ךלִמ ןיא םֵהָה םיִמָיַב א
 אודה םויהדדע ול הֶלְפְאל "כ תֶכְשְל הֶלָחִ ל-שֶהַבַמ

 | ןחדינב ּיִחלְׁשִו :הלחנב לאְרשיחיטְבש ךותְּב 2
 יכיחיִנְּב םיִשְנֶא םֶתוצְכִמ םיִשְנַא השמח םֶתְחַפְשִממ
 ורמאיו ּהָרְקַחְּו | לרָאהתֶא לגרל לאָּתְׁשֶאַמו העֶרְצִמ
 תריָבידַע טיפה ּואָבּו ץרֶאָהִתַא ורקח וכְ םָהְלַ

 וריִּכה הָמְהְו הָכיִמ תיִבִדםע הָּמַה :םש וניליו הָכיִמ 3
 ְךאיִבַהיִמ ול ּורְמאַּו םש ּורוסו יולה דַעְגה לוקחתֶא

 םֶהְלֶא רָמאּו :הֿפ דל המּו הָוָּב השע הָּתַא-הָמּו םלָה 4
 :ןְהכָל לּ=יַהֲאְו ינְֹּכְׁשִה הָכִמ יל הֶׂשְ הֶוָכְו הְֶּ

 וגפְרד חֶלָצְתַה הָעְדְְו םיקלאב אָנְלַאש ול ּורַמאָיו ה
 וכל ןהפה םֵהְל רֶמאֹו היל םיכלְה נֲחִנֲא רֶׁשֲא <
 וכלו  :הברכלת רֶׁשֲא םככְרַד הֹוהְי חכג םולשל ז

 -רֶׁשֲא םַעָקתֶא :ּואְרִמ השל ואביו םישְנַאָה תשָמַח
 חב | טקש םיִנדֶצ טָמְשַמְּ הטל תֶבָשּוי ּהָּבְרַקְּב
 רֶּמַה םִקֹוחְרּו רֵע שרוי ץֶרָאְּב רָב םלכמא

 םֶהיֵחֲא-ְלֲא ואביו :םֶדָאדִע םֵהְלְריִא רֵבָדְו םיִנדיִצִמ 8
 :םָּתַא המ םֶהיֵחֲא םֵהָל ורמאיו לֵאָתְׁשֲאְו הַעָרְצ

 ץֶרֲאָה-תֶא נאָר יכ םלילע הָלֲעַו הָמַּק .ורמא 3
 זרֶכָלָל ולצעתילא םישחמ םֶתֲאְו דֶאִמ הבֹוט הוה

 חֶטּב םעדלא | ואְבֶּת םֶבְאְבְּכ :ץֶרָאָהְדתֶא תֶׁשָרָל אָבְל י
 רֶׁשֲא םוקַמ םַכְדָיְּב לא ּהָנתְשיּכ םִיִדָי תבֲחְר ץֶרֶאָהְ

 םִשמ טס :ץְרָאְּב רֶׁשֲא רֶבְּדילַּכ רוסחמ .םָׁשְדיִא גג
 רּנָח שיא תואמרשש Oo ars הָעְרְצִמ יֵנְּדַה תַהַּפְׁשִמִמ

 ןמדלע הָדּוהיְב םיִרְעַי תִיְרְקְּפ נח וולעו :הַמֲחְלִמ יִלְּב ו
 וארק
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 יִרָתֶא הנה הוה םַײה דע ןדהנחמ אוהה םוקמל ארק
 43 זריפ"דע ואכַו םִיָרְפָא-רַה םֶשמ ורבע :םירי תירק
 + ץֶרָאָהתֶא לגרל םיִכלְהַה םיִשָנַאָה תׁשַמַה ונעו :הָכיִמ
 הָלַאָה םיתבּב שי י םָתַדוה םַיִחְאֶא וראו של
 :ושָעתִהמ עד הָּתִעְו הָכָּפִמּו לָמפו םיִפְרְתּו דופא
 וט הָכיִמ תיִב ולה רענַהתיִבלֶא ּואָבִנ הָמָׁש רוס
 6 יִלָּכ םיִרּנֲה שיא תֹואמ=שַׁשְו :םְלָשְל ולהלֲאְׁש
 וז ולעמ :ןָד נְּבִמ רֶׁשֲא רעשה חַתַפ םיִבָצִנ םֶתָמַחְלִמ
 קרַמש יאָּכ ץֶרָאָה-תֶא לגרְל םיכלהה םיִׁשְנֲאָה תֶׁשַמֲח
 הכסמַה-תֶאְו םיִפָרְתַהיתֶאְו רֹוֿפֲאָה-תֶאְולְסְפַהתֶא וְכָל
 יֵלְכ רנְחַה שיִאָה תוִאַמִששְו רעשה חתפ בע ןטפהו
 ופ דופאה לֶספדתֶא ו וחקיו הָכיִמ תב ּואָּב הלֵאְ :הַמֲחְלמַה
 םָּתַא המ ןהּפה םהילא רֶמאּו הָכַּסמַה-תֶאְו םיִפְרְתַהדתֶאְ
 גט מע דל ףיֿפ-ל ךְד-סיש שרחָה ול ּורמאו :םישע
 שיא תיִבְל ןהכ ְּךְתְיַה | בטה ןהכלו בָאְל ּוטְלדהיהְ
 כ לטייו :לֶאְרְשיִּב הֶחְפְשִמלו טָבׁשְל ןהכ תה וא דא
 :קסָפַהתֶאְ םיִפְרַּתַהדתָאְו דופָאָהְדתֶא חקיו ןהפה בל
 עו -זרֶאְו ףמַה"תֶא ומישיו וכלוו נפ :םעָ בֶרְקְּכ אָבו
 ע תיֵבִמ וקיחְרה הָמַה :םהינפל הדובְכֲהיתֶא הנקמה
 ופעזנ הָכיִמ תיָּבימִע רֶׁשֲא םיּתְבַּב רשא םיִשָנַאְהְו הכימ
 33 םבהינפ ובס ןדנּב"לֶא וארקוו :ןְדנְכיתֶא וקיּבְדִיו
 א יַהְלָאדתֶא רָמאַ תקע יִּ ףלדהמ הָכיִמְל ּוָרְמאֹּ
 -המודוע ילדהמו וכלתו ןֵהֹּכַההתֶאְ םתְחְקל יִתיִשָעְרָשֶא
 הכ עֶמְׁשתלַא דב ויִלָא ורמי :ףלדהמ יִלָא ּוְרְמאָת הז
 הרֶתְפְסִאְו שָפנ יִרְמ םישְנִא םֶכְב ִּעְנִפיְדַּפ ּנָמִע ד דלק
 2 הָכיִמ ארו םָּכְרְדְל ןֶד"ינב יכל :ףַתיִּפ שפנו ָךשְפנ
 37 וכל הָּמַהְו :ֹותיּכ-לָא בש פי ונָמִמ הָּמַה םיִקְוֲחיַכ

 תא 4
 3 שגדכ דה +. לו
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 דלע ואבו ולדהְיה רֶׁשֲא ןַהֹכַה-תֶאְו הָכיִמ הָׁשֲע-רֶׁשֲא תא
 ריִעָקתֶאְו בְרַח"יִּפְל םֶתוא וכו חטבו טקש םַעְ-לַע שיל

 רֶבָדְו ןוריצמ איהה הקוחר יפ ליִצִמ זיא :ׁשֲאָב ּופְרָׂש 8
 וו בָֹחְריתיִבְל רשא קְמַעָּב אָיַהְו םדֶאסִע םֶהְלְדיִא

 ןִד ׁשְּב ןצ ריעהיסש ארל :הב ובָשינ ריִעָה-תֶא 9
 ריִעָהְםַש שיל םלואו לֵאָרְׁשְל דלי רֶׁשֲא םֶהיִבֲא
 ב ןְתגוה לְסְפַהתֶ ןְדיינְּכ םהל ומי :הנשארל ל

 "דע יֵנְּרַה טָבָשְל םיִנָהְכ ּויַה ויִנָבּו אּוה הדב םשרג
 רֶׁשֲא הָכיִמ לְמַּפ-תֶא םהָל מישו :ץֶרָאָה תל ם 31

 :הלָׁשְב םיִהלֲאָה-תיב תֶזָה ימיילָּ השע
 .Car. XX טי טי

 יול שיא ו יהו לֵאָרְשִיְּב ןיא ךֶלַמּו םַהָה םיִמיַּב יהו א
 תיבמ שנליִפ הָשא ולדחקוו םִיַרְפָא-רַה יִתְכְרִיְּכ רג

 תיּב"לֶא !תאמ דלתו ֹוׁשְגליפ ויִלָע ָהָנִּתַו :הָדּוהְי םֶחָל .
 ;רֶעָבְרא םיִמָי םָׁשיִהּתַו הָרּוהְי םָחָל תיִ"לא היִבָא

 הָכְלהלע ברל היִלָחֶא לו הֶׁשיִא םקפ :םיׁשְדָהי
 ָהיבָא תב ּוהֲאיִבְּתַו םיִרמָח דָמָצְו ומ רט בישל

 ּגתְה .בְיקוחו :ותארקל חמש הלענה יָבֲא ּוהֲאְרַמ +
 וניל תש ּולְכאַֹו םיִמָי תׁשְלָׁש ֹותֲא בשיו הָרְעְגה יא

 תרָכְלְל םקנ רֶקְפַב ומיכשיו יעיכרה םויּכ יה :םש ה
 רֵהֵאְו םחליתפ בל רֶעְס ֹנְתֲה-לֶא הדעה יִבָא מא

 יבא רמאות וחי םָהיִנש ולכאיו ובשיו ּוכְלַת 6
 שיאה םֶק :דפל בט ןילְו אלא ׁשיִאָה"לָא הֶרענַה ז
 רכב םכש :םש ןליו ביו ונְתֶה ֹוב"רַצְפַמ תֶכָלְל 5

 בכל אָעַדֶעְס הֶרְגה יִכֲאְ רֶמאֹּו תֶכְלְל ָשיִמָחַה םי
 שיאָה םק :םֶהינְׁש ולְכאֹּו םויה תוטְנדע ּוהָמְהַמְתהְ
 הלענה יִבָא .נְתֶח ול רֶמאֹו ורענו ושנליפו אוה תֶכָלְל

 הגה
 ףטקכ לה ף. ₪ ױק הכשל ז. 9. שי . הלה כ 6.80. | שגדב לה . 29 חי
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 ןיל םויה תֹוָנֲה הגה אָנניִל בורעל םויַה הָפְר אָנהַנַה
 ָכלָהְו םֶכְּכְרְִל לָחְמ םֵתְמכְׁשַהו ף5בל ביו הפ
 י -רע אב ל םקנ ןולל ׁשיִאָה הָבָאדאָל :ְּלֶהֶאְל

 = 'י-

 םיִׁשּוכֲח םירומח דָמָצ ומעו םֶלָׁשורְי איה םּובָי חַכנ
 וג רֵָנַה רַמאֹו דאמ דר םיַהְו סוידסע םה מע וׁשגליפו
 ןיִלָנְו תאוה יקוביה"ריעדלַא הָרּוסְנְו אניהָכל וינדָאלֶא
 19 רֶׁשֲא יִרְכְ ריע-לָא לוס אל וינדא וילא רמאמ :הָב
 5 ולענל מא :העבנידע נְרבֲעְו הָנַה לֵארְׂשִ ינבמדאל
 :זרָמָרב וא הָעְבנב ּנְלְו תֹומֹקמַה דַחֶאְּכ הָבְרְקִ ל
 ו רֶׁשֲא הָעְבִנַה לֵצַא שָמְשַה םֶהָל אָבְּפַו וכליו ורבע

 ₪ בֶתְרַּכ בש אבו העְבִנּכןֶלְל אֹובְל םֶש וס מל
 6 שיִא | הָנהְו :ןולְל הָתְיַּפַה םֶתוא"ְףְפִאִמ שיא ןיִאְו ריעָה
 םִיַרְפֲא רַהַמ ׁשיִאָהְו בֶרָעְּב הְדָשַהְדִֶמ והׂשֲעַמְמ אָּב ןֶקְ
 וז וָניִע אָׂשַת :יִניִמְי ינְּב םוקמה יׁשנֲאָו הַעְבנַכ ךֶנאּוהְו
 ןקוה שיִאָה רמו ריִעָה בוחרב חָראָה ׁשיִאָה-תֶא אָ
 ו8 "תיפמ ונח םיִרְבָ וילא רמאּו :אֹובּת ןיאמו לת נָא
 דע ךלאְו יכנָא םשמ םירְפָא-רַה יִתְּכְידִע הָדוהְ בח
 ףֶּמַאְמ שיא ןיאו ךלהי נא הָוהְי תיב"תֶאְו הוה םַחָל"תיֵּ
 9 בגו שול שי אופסמ"סנ ןֶבָּתִדִנְו :הָחְיַבַה יתוא
 רֹמֲחַמ ןיא ףידבעדמע רגלו תמאלו ילדשי ןייו םַהָל
 כ רוסְחַמלְּכ קר דל םולָׁש ןקוה ׁשיִאָה רֶמאֹו :רֶבּדילָּכ
 ג: םירומחל לכו ותיבל והאיבוו :ןלֶּתילַא בוחר קרי למ
 ₪ םָבְלִתֶא םיִביִטיִמ מַה ותו ילָכאָ םָליֵלְנַר ו וצחרינ
 תרבַהתֶא ּובָסְנ לעולבנב ישנא רעה ישא הגה
 ןקוה תיְבַה לעב ׁשיִאָה-לֶא ּורְמאַֹו תָלְּדַה-לַ טֶקָּפַּרהִמ
 ₪ אציו :ונעְדְנו ךתי-לֶא אָּבירְׁשַא שיִאָה"תֶא אצה רמאל
 -לֶא יֵחַא-לַא םֶהְלֶא רֶמאַֹו תֶיּבַה לעב שיאָה םֶהילֲא

 וערת
 ל8* יוק לבו צ. ₪. ה וסח צ. 4
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 ׁׂשֲעְּת-לַא יתיֵּב-לָא הוה שיִאָה אָבְירָשַא יֵרֲחֲא אָנ ּועְרּת
 -הֶאיצואּוהשנליפוהלּותבַה ית יתב הנה :תאֹוַה הָלְבְַהתֶא 24

 שיִאְלְו קיפ במה םֶהל ושַעו םָֹוא ונעו םתוא אנ
 םיִׁשְנֲאָה ּובָאדאָלְו :תאְוַה הָלָבְנַה רבד ושעת אל הזה הכ

 ץותה םָהיֵלֲא אציו ושָנליִפְּב שיאה קזחו ול עמְשל
 הוחלשיו רקבַהדדע הליִלַהלַּ הבהללעֶתו התוא ועדי

 לפתו רקמה תפל הָשַאָה אָבּתַת :רחָשה תולעב =
 כקו :רֹואָ-דע םש ָהינרֲארְׁשַא שיִאָה-תיִב חַתָפ יז

 וכרדל תכלל אצינ תיבה תוְתְלּד חתַפַמ רק ָהיְנדַא
 :ףסהדלע הדיו תיכה חַתפ תֶלְפִנ ושנליפ הָׁשֲאָה הנה

 רומחהדלמ ז הטקנ הנע ןיאו הכל ימוק היִלֲא רֶמאו 28
 -זרָא חק טיב-לא אָ :זמֹקְמל ל שיאה םקמ 9

 רשע םינשל ָהימצעל לסּתִנַנ ושנליפפ קזחמ תֶלָכְאמה
 הָארה-לכ הָיָהְו :לָארשי לבג לֵכְּב החלש םיִחְתְנ ל

 רנְב תולע םּיִמְל תאָּכ הָתֲאְרדאלו הָתְיִהְנאָל מאו
 היִלָע םכלחמיש הוה םויה דע םִיִרְצִמ ץֶרָאמ טאָר
 :ורָפדְו ּוצָע

Cap. XX. D 

 ןזמל רָחֶא שיִאּכ הדעה להקתו לֵאָרׂשִי ןנְב"לָכ ואו א
 ובציתיו :הַפצִמַה הודי-לֶא דעלגה ץראו עבְׁש רַאְּבדַע ?

 םיהלַאה םע להקּב לַארְׂשי יִטְבַש לכ םֶפָהלָּכ תו
 שמש ;ברח ףלש ילגר שיא ףלֶא תואמ עפר *

 יִנְ ּורְמאו הָּפְצמַה לַאְרְׂשִיהנְב ולעחיפ ןמָנְב נְּב
 שיִאָה ןמיו :תאוה הָעְרָה הָתְיָהִנ הָכיֵא ורְּבּד לארשי 4
 ןמינכל רֶׁשֲא הָתְעְבּנַה רמאיו הָהְצְרנַה השאה שיא לה
 ;רֶעְבַה ילעָב לע מָה :ןולל ישנליפו ינא יִתאָּב ה

 ישָגְליפתֶאְ ניהל מד יתוא הלל תִיַּבַה"תֶא יִלְ ובֶסיו
 טכ

 לצכ 2 כ קהולעכ <. 5. טס"
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 6 דלֶכְּב ָהָחְלַשָאְו ָהֹהְתנֲאו 'שנליִפְּב וַחאְו :תמפו ונע
 ז הנה :לארשיּב הָלְבְע המ ושָע יכ לארשי תלחנ הרש
 8 בקו :םֶלַה הצעו רביד םכל ּובָה לארשי יִנָּב םֶכְלְכ
 אלו ולָהֶאְל שיא ללג אָל רמאל דַחֶא שיִאְּכ םֶעָהלַפ
 פ העבנל הָשַעִנ רֶׁשֲא רֶכִּדַה הז הָתְַו ותיבל שיא דוס
 ו יִמָבִש | לָכְל האפל םיִשְנַא הרשע ונחל :לֶרוְּב ָיִלָ
 םעל הרצ תַחְקל הָבְבְרְ ףלאו לאל הַאַמּו לֵאָרְשִ
 הֶׂשָע רֶׁשֲא הָלָבְוהְילַכְּכ ןמנְּב עבנל םָאֹובְל תושעל
 וג ךָהֶא שיִאְּכ ריִלָה-לֲא טארשי שאל ףסָאװ :לארשיב

 ופ יֵטְבְׁש-לֶבְּב םיִשֶנָא לֵאָרְִׂי ימְבש וחלש | :םיִרְבַח
 גי הָּתַעְו :םֶכָּב הָתְידְ רֶׁשֲא תאּוה הָעָרָה הָמ רֶמאל ןמנְב
 םתמ הָעְבגַב רָשֶא לעולבהנְב םישנאההתֶא ּונת
 לְּב עמשל ןמינב 0 ּובָא אלו לאְרְשיִמ הַעְר הָרעְב
 םיִרְעַהְִמ ןמנבנְב ּפְסאַ :לארשיחנב םֶהיִחַא
 ₪ ודקפתינ :לֶאְרְשְי ינפיסע הָמְחְלמל תאְצְל הָתָעְבְנה

a 

 כ

= 1 

 שז ד

 שיא ףַלֶא הָׁשְׁשְו םיִרָשָע םיִרָעָהַמ אּוהה םִיּכ מב יֵנְב
 זרוִאָמ עבש ודקפְתה הָעְבנַה יִבְשיִמ בל ברח ףלש
 רוחב שיא תואמ עבש הוה םַעָה ו לָפְמ וריִחְּב שיא
 :אָטַחְי אלו הרעשה"לֶא ןְבָאְב עלק הֶקלָּכ ונימיזדי רטא

 תואְמ עַּבְרַא ןמנְּבִמ דבל כתה לֶאְרְשי שיאו
 ולעיו ומ :הָמָחְלִמ שיא הזלכ ברח ףלָש שיא ףֶלֵא
 -הֶלעְי ימ לֶאְרשי נְּב ורמאיו םיהלאב ּולֲאְׁשִו לַא-תיב
 הָדּוהְי הָוהְי רמאיו ןמינב יִנְּבדסִע הָמָחְלְמְל הּלֲחְּתַב ל

 ו :רֶעְבגַה-לע ונח רבב לאָרְשירגְב ומוקוו הָלֲחְתַ
 כ השיא םָּתִא ּוכְרֵעַוְןמְְנְבדםע המחלמל לארש שיא אַציו
 גג הָעְבְּגהְדִמ ןמְינביִנְב ואציו :הָעְבנַה"לֶא המחלמ לארי
 שיא ףֶלֵא םיִרְׂשְעְו םינש אּוהַה םיַּ לאְרְשיב ותיִחָשיו

ah ₪006 020% 

oo 1 

=] 1 

Oo 1 

 כיחכ אלו ירק ינכ +. וג
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 הָמְחְלִמ ךרעְל ופסיו לָאָרְׂשִי ׁשיִא םַעָה קזחְתיַו :הָצְרֶא 2
 לאְרָשייִנְב ולו :ןושארה םִיַּכ םשדוכרע רֶׁשֲא םֹוכָמַּב 8

 ףיסואה רמאל הוהיב ולאשיו ברעה-דע הוהייינפל כב
 ולע הָוהְי רַמאּו יִחֶא ןמנב נבע הָמֲחלמל תשנל

 :ינשה םויכ ןמינב ינְּבלֲא לארשיחינב וברק :וילא 4
 !תיחשוו ינשה כ הָעְבְגַהְְִמ םֶתאְרְקְל | מנ אָ הב

 =לָּכ הֶצְרֶא שיא לא רַשָע תנמש דוע לֵאָרְׂשִי יִנָבְב
 ואביו םעָהָכו לֵאָרְׁשִי בל יִלֲעַ :בְרָח יפלש הֶלֶא 6

 אוההדסויב ומוצו הֹוהְי ינפל םש ובשיו וכביו לַאזתיב
 לאש ::הֶוהְי יל םימלָשּו תולע ילעװ בֶרְעַהדדִע יז

 םיִמָיִּב םיהלֶאָה תיִרְּב ןורא םָׁשְו הָוהיב לֵאָרְׂשִנְב
 םיִמַָב ויִנפל | דמע ןרַהאְִּב רעְלֶאּ םָהְניַפּו :םֶהָה 8

 ןמננב-ינב"סע המחלמל תאצל דוע ףסואה רמאל םֵהָה
 :דדיב ּוְנְּתֶא רָהְמ יּכ לע הָוהְי רָמאָיו לדַחֶאדםִא יֵחָא
 דינְב ולעו  :ביִבָס הָעְבגה-לָא םיברא לֵאָרְשִי םשוו ₪

 הָעְבְגַהְדלֶא וכרעמ ישילשה םיב ןמָינְב י נְבלָא לארשי
 וקְתְנַה םָכִה תאר ןמנבנְב ואצִו :םַעָפְּב םעַפְּכ
 זםכַעַפְּב | םַעַפָּכ םיִלְלָח םַעָהִמ תוכהל להו ריעָהדמ
 השב הָתְעְבִג תַהַאְו לא"תיב הלע תַמֶא רֶׁשֲא תולסמְּב

 םה םיִפְנ מנכ ינְּב ּורְמאּ :לֲאְרְׂשִיְב שיא םיִׁשלָׁשכ 2
 והונקת הָסּוננ ּורְמָא לאְרְשי ינְבו הֶנשאָרְבְּכ יננְפְל

 ומוקְממ ומל לֶאְרֶשָי שיא | לָכְו :תולְסְמַהדלֶא ריִעָהְדִמ 3
 "הרעְממ ומקממ חיגמ לֵאְרְׂשִי בראו רַמִּת לעבּב וכו

 לחְּב שיא "םיפלא תְרָשָע הָעְבנל דָגִמ ואבמ עָבְנ 4
 ;רעננכ וְרָי אל םַהָו הדְבּכ הָמָחְלִּמַה לַארׂשיהלְכִמ

 לארי ונפל ל ןמינּבְרתַא | הוה ףגנ :הָעְרַה םָהיֵלֲע הל
 השמחנ םירשָע אהה םִִַּכ ןִמָינְבְּב לאָרשי יב ותיחשיו

 ףלא
+Lהטתגד קה צ. 8 התת לה  
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 6 ןָמָיְנְביֶנְּב וארו :בֶרָח ףלש הָלֲא-לָּכ שיא הָאמו ףְלֶא
 ילֶא וחַטְב יִּכ ןמינבְל םוקמ לאְרְשיחשיא ינו ופגנ יִכ
 9 וטשפנ ושיחה בראהו :העבגה"לָא מש רֶׁשֲא בָראָה
 :בְרְחדיִפל ריִעָהלָּכתֶא יו באה לשמו הָעְבְגִהלֶא
 :8 םבתולעהל ברה בראהדמע לארי שיאל הָיָה דעומַהְ
 9 הָמֲחְלַמּב לֶאְרַשישיא פה :ריטקךמ ןְׁשְעַה תֶאְשמ
 זכישלָשָּכ לאְָרְשידשיאב םיִלְלַח תֹוכַהְל לֵחַה ןמֶנבּו
 הַמָתְלִמַּכ נפל אוה ףע ףו ךא ורמא יִּכ שיא
 מ ןָשָע דּוָמַע ריִעָהְדִמ תולעל הֶלִחַה תֶאְשִמַהְו :הָנשאָרֶה
 :קרממְשה ריִעָהְיליִלְכ הָלָע הנו וירחא ןמנּב ןפו
 41 הָעְְנִּכ האָר יִכ ןמנְּב שיא לַהְּבּ פה לֶאְרֶשְי שיאו
 42 רָּבְדַמַה דִרדלֶא לֵארְׁשִי שיא ינפל נפו ::הָעְרַה ויל
 ותוא םיתיחשמ םיִרְלָהַמ רֶׁשֲאו ּוהְתַקיִּבְדַה הַמֲחְלִמַהְו
 4 ּוהָכיִרְדַה הָחּוגְמ ּוהּפיִדְרַה מנת ורְתַּכ | :ֹוכֹותְּב
 4 הדנֹמְׁש ןמנְּבִמ ולפװ :שמשדחרזממ הָעְבְגַה חכ) דע
 המ וסנוו ּנָפַו :לִיַח יׁשנֲא הָלֶאילָּפדתֶא שיא ףֶלֲא רֶׂשָ
 תרֶשְמָח תולסמב והללעַו .ןומרה עלס-לֶא הרְבְדִמה
 םופלא ונממ וכו םעדג"דע ויִרָחֶא וקיּכדיו שיא םיִפְלֶ
 4 ףַלֶא השמת םירשע ןֹמנְּבִמ םיטפה-לכ יהו :שיִא
 :ליחיִׁשְנַא הֶלא"לָכתֶא אוהה םיכ בֶרֶח ףלש שיא
 4ז שיא תואמ שש ןומרה עלֶסדלא הרָבְדמַה סנו נפ
 6 'ִלֶאְרְשָי שיאו :םישדח הָעְבְרִא ןומר עלסב ובו
 -דַע םֹתָמ ריִעָמ ברחחיפל םוכו ץִמָיִנְב + ינב--לָא יבש
 תרואַצְמְגַה םיִרְעַהלַּכ םג אֵצְמנַההלְּכ דע הָמהְּב
 :שאב וחְלֶש

Car. XXI. Noאכ  

 א ןִתידאל ּונָמִמ שיא מאָל הָפְצַמַּכ עֵבְׁשנ לֵאָרְׂשִי ׁשיִאְ
 2 "דַע םָׁש ובְׁשִ לַא-תיְב םַעָה אבו :השאל ןמנבְל ות

 רעה
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 :*לוחְנ יֵכְּב ּוֵכְבַו םלוק יִאְׂשִַו םיִהלֲאָה ינפל םֶרֵעָה
 לארְׂשְ תאֹחהָמיָה לארש יהלא הוהי הַמְל ורמאיו 3
 תרֶרָחָמִמ יהיו :דָהֶא טְבָׁש לֶאְרְשימ םויה דֶקְפַהְל 4

 : :םימלשו תולע ולעיו חכזמ םׁשנְב םִעַה ומיכשח
 -לָכִמ לֵהָּקִב הָלֶע-אְל רֶׁשֲא ימ לארי ינב ורמאו ה

 קרַתְיַה הלודנה הָעּובשַה יִּכ היהידלא לֶאְרְשי ימבש
 : תמו תומ רמאל הָפְצִמַה הֹוהי-לֲא הטע-אל רֶׁשֲאַל

 םַה דנג ומאז ויחֶא נכלא לֵאָרְשי נב מו
 םיִׁשְנְל םיִרְתֹנל םֵהָל השענ"המ :לֵאָרְׂשִיִמ דָחֶא טָבש ז

 יִתונְּבַמ םֶהָלתַת יתלבל הָוהיב ּנְעַּבְׁשִנ ּטחְנָאו
 -אל רֶׁשֲא לארשי ימבְשמ דָחֶא יִמ ּורָמאינ :םישנל 8

 הנַהְמַה-לֶא ׁשיִא-אָב אל הָגהְו הָּפצַמַה הְוהילֲא הע
 משיא הגהו םעָה דָקְפְתְנ :לָהָקַהדלֶא דַעְלִנ שיבומ 5
 -םינש הָדַצַ םשדוהלשיו :רעל; שכי יֵבְׁשוִמ שיא י

 וכל רמאל םִמוא וצו לחה נבמ שיא ףלא רֶשַע
 :ףַטהְו םיִשָנַהְ בֶרָמיִפל דָעְלִג שבי יִבָשוְיתֶא םֶתיִכִהְ

 "בָּכְשִמ תעדי הָׁשֲא-לָכְו רְָזלכ ושעת רֶׁשֲא רָבְּדַה הְֶו ו
 תואָמ עַּבְרַא רע שיִבָיויבשוימ ּואצמיו :ּמיִרָהַּת רָכָז ול

 ואביו רֶכְ בכשמל שיא העדיאל רֶׁשֲא הלותב הרענ
 וחלש = :ןעֶנְכ ץראּב רשא הלש הֶנָתְמַהלֶא םתוא 9

 ארק מר עלֶסְּב רֶׁשֲאְןמנב יִנְבדלֶא הבד הָרעְהלּכ
 םיִשֶנה םֶהְל תו איהה תעְּב מנכ בשיו :םולש םָהָל 4

 םעָהְו :ןפ םהְל אְצְמִדאלְו דעלנ שי ישנמ יח רֶׁשֲא ומ
 :לארְשי יִטְבָשְּב ץֶרפ הוה הָשָעיִּכ ןטינכְל םָחנ

 = םישְָל םיִרְתִנל השעעההמ הדעה נק ורמאָ ו
 ןמינבל הָמיִלְפ תשרי ורמאמ :השא ןְמְּבמ הָדָמְשִנ ו
 "זרק לכוניאל ּנְחנֲו :לֶאְרשימ שָבש הָחמיאְלְו ו

 רמאל לֵאָרְׂשִיהנְב .עְּבְשנייכ ועַתונְּבִמ םיִשנ םֶהָל
 רורא
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 ו ולָשְּב הָורי-נַה הנה ּורָמאו | :ןֵמָנבְל הָׁשא ןתנ רּורָא

 ׁשֶמָׁשַה הָחְרומ לַא-תיבְל הֶנֹופָצמ רֶׁשֲא הָמיִמָי ו םִיִמומ
 כ צו :ְהנובְלל במו הָמְכְש לַא-תיממ הָלעָה הֶּלֵמְמַל
 גו םתיִאָרּו :םיִמְרְִּּב םָּתְבַרָאְו וכְל רמאל ןַמָנב ןנְּב"תֶא
 ךמ םֶתאַציו תֹולֹהְמַּב לּוחְל ולישדתונב ואצידםא הגה

 .םָּתְכְלֲהו וליש תֹנְּבִמ תשא שיא סֶכְל םֶתְפַטָחְוםיִמְרכַה
 ילו בורק םֶהיַחַא וא םָתֹובֲא יאָבְייִכ הָיָהו :ןמנִבץֶרָא ₪

 ותְׁשִא שיא ּוטָחְקְל אָל יִכ םֶתֹא ּונָנָח םֶהיִלַא ונְרַמֶא
 "ושָעָו :ומָשֶאָּת תֶעִּכ םהל םתַתְנ םֶתַא אֶל יִכ הָמְחְלִמְּב ₪

 רׁשֲא תְלְלְתְמַהְדִמ םֶרְפְסַמְל םישָנ יֵאְׂשַרמנב ןנְּב ןכ
 בש םיִרָעַה"ִתֶא ובו םֶתָלֲחנילֶא ובושה וכל ול
 א ּומְבׁשִל שיא איהה תֶעְב לֵאְָׂשרנְב םשמ וכלהתו הב
 וכ ןיִא םַהָה םִמָיַב :ותְלַחְנל שיִא םָׁשֹמ וצו ותְחַפְשִמְל
 :הָׂשֲעי ויניִעְּב רשיה שיא לֵאָדְׂשְּב ךָלִמ

prbr.22. pny. ₪. 

 קוה
 וארי .רשע הנמשו תואמ שש םיטפוש רפס לש םיקוספה םוכס

 :ןמיס םינשי יתפש בכבוד .ד"י וירדסו :ןמיס וישדק "יי תא

 :לארשי ינב תא וצצריו וצעריו .ויצחו



 א לאומש
LIBERIL.SAMUELIS. 

0:7 UP 

 ומשו םִיָרְפֲא רהמ םיפוצ םִיְתְמְרַהְִמ דַחֶא שיא יהו א
 :יִתְרָפֶא ףוצְדִב ּוחַתְדִּב אוָקיִלַאְרִּכ םָתְרְיְרְּ הֶנָקְלֶא

aEיהו הננפ תינשה םַשְו הָּנַה תַחַא םש םיִשְנ ית  
 וריעמ אּוהַה שיאה הֶלָעְו :םיִדְל ןיא הְָחְלּו םיִדְלְי הננְְל 5

 הָלׁשְּב תואְבְצ הוהיל חלל תֹחתְׁשהְל הָמיִמְי םיִמימ
 םויַה יהיו :הוהיל םיִנָהְּכ סחנפו ינפֲח ילָעְדיִנְב ינש םָׁשְו +

 :תנְמָהיָהֹנְבָּהינְּב"לְכְלוושאהננפל ןענו הנקְלֶא חכו
 רג הוהינ בֵהָא הָנַח-תֶא יִּכ םִיַפַא תַחַא הגמ ןתי החלו ה
 כ המערה רובֲעַּב סעכמנ ּהָתָרָצ הָתְפְעְכְו ּהָמֲחַר <
 ידמ הָנְׁשְב הָנָׁש השעי ןכו ּהָמְחַר דַעְּב הוי רנָס ז

 :ללכאת אָלְו הָּכְבִּתַו הָנָכעְבִּמ ןכ הָוהְי תיִבְּב התלע
 אֶל .הָמלְו יִּכְבַת הָמָל הָנֲח ּהָשיִא הָנְקְלֶא ּהָל רֶמא 5

 הָבְׂשעַמ ךל בוט יכנֲא אִלַה ּךְבָבְל עֶר המָלְו יֵלְכאָה
 -הֶתָׁש יִרָחֶאְו הָלשְב הָלְכֶא יִרָחֶא היה םֶקָּתַו בלב 9

 איה :הֶוהְי לכיה תזוזמ"לע אפכַה"לע בשי ןמפה ילו י
 רֶדָנ רדת) הָּכְבִת הָכְבּו ךוהי-לע לַלָּפְתִתַו שָפְנ תַרָמ גג

 ּתַמֲא ינֲעָּב | הֶאְרִת הָאָרֹדסַא תואָבְצ הָוהְי רמאתו
 ערְז ּדְתִמִאְל הָתַתְ ְּתְמָאהתֶא חַּכְשַת"אְלְו נר
 -למ הלעי"אל הרומו וייח ימחלְּכ הוהיל ותת םיׁשנֲא

 רמש יל הוהי ינפל לֶלָּפְתַהְל הָתְּבְרה יכ הָיִהְו ושאר ו
 זרוע ָהיָתְפְׂש ק כר הָבל"לע תרבדמ איה הנח :ָהיֵפ"תֶא ג

 ד בעז

 הלוקו
 .לצכ ץ. 9. .השטד רז.6. הנשה שאו לש ןושאו םזל הטפה +.
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 + ָהיֶלֵא רֶמאַו :הרכשל ילע ָהָבָׁשֲחַמ עֶמְׁשי אל ּהָכֹוקו
 וט ןֵעַּתַ :ולֶעמ תא יריִקָה ןיִרְבַתְׁשִּת יָתְמיהַע ל
 רכשו ןינ יכנָא חורדתשק הָׁשֲא יִנדַא אָל רָמאֹתַו הנח
 6 -תֶא ןִּתִתְיְלַא :הֶוהְ נפל ישפְנְתֶא ךפׁשֲאיִתיִתָׁש אל
 יתרכד יֵכְעַכְו יחיש ברמ יִּכ לעְילְּבתַּב נפל תַמַא
 וז לֶאְרְשְי יהלאו םולשל יכל רַמאַַו יִלַע ןטוו ;הֶנְהְדדִע
 ו תצַמִת רָמאתַו :ִמַעְמ לאש רשא ךתלשהתא ןת
 היפ לכאתו -בהח- השאה דלה ְךיִניִעְּב ןח ְךְתָחּפְׁש
 :9 -רוהִי ינפל ווחתשיו רקבב ומכָשיו :דוע הלדויקדאל
 קרָנְחדתֶא הֶָקְלא עב הָתָמְרָה םָתיֵב"לֲא ואביו ובשיו
 כ ונח רקתו םיִמָיה תְפְקִתְל יהו :הָוהְי הַר תשא
 :ויָתְלַאְש הוהימ יִּכ לֶאומְש מָשתֶא אָרְקִתַו ןּב דלת
 91 םיִמָיַה חַבְזיתא :הוהיל חָבְולותיִּבילְכ הלא ׁשיִאָה לע
 22 למגיהרע השיא הָרְמָאדיִּכ התל אל הָנַחְ :ּורְְתֶאְ

 ד הד %

 :םלוע-רע םש בשיו הָוהְי ינפדתֶא הָאְרנְו ויתואיבהו רעגַה
  ְלְמְנַעיִבְש ךינעְּב בוטה ישע השיא הנקְלֶא הָל רָמאֹו
 -תֶא קְנִתַו הָשאָה בָשְתַו ורְבִדתֶא הוה םקי ךא ותא
  םיִרָפְּב ותלִמ רׁשֲאַכ ּמָע והלה :ותא הָלְמְנְידִע הנ
 הוהיחתיב ּוהֲאיִבּתַנ ןיי לבגו חַמָכ תַהֵא הָפיִאְו השלש
 הכ -לָא רענה-תֶא ואביו רַפַהתֶא וטחשיו :רַעְנ רענַהְ ולש
 ₪ תֶבֲעְנַה הֶשַאָה נֲאנֹדֲא ּףשפנ יח יִנדֶא יִּב רָמאֹה ;יִלָ
 27 יִתְלְלַּפִתַה הוה רַעְגהְלֶא : הוהידלא לָלַפְתִהְ הָוָב הָכִמִע

 א יִכָא םִוִמִצַמ יתלֶאְש רשא יתלאשדתא יל הוה ןתו
 הוהיל לאש אּוָה הָיָה רֶׁשֲא םיִמָיַ"לְּכ הָהיִל ּוהיִתְלַאְשה
 :הוהיל םש ּוחתשיו

 ב 04 1 ב

 א ינרק הָמָר הֶוהיִּב יִּכל ץֶלָע רמאתו הָנַה ללפתתו
 הוהיב ה ב ה

 א וכח /. 17. 'א
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 ךיא :ָּףֲתְעִׁשיִב יִּתְחַמְׂשְִּכ יביוא-לע יפ בָחְר הויב 2
 לַא :ּוניקלאּכ רוצ ןיִאְו ְַתְלִּב ן ִאִּכ הָוהיִכ שודְק 5
 לא יִּכ םֶכיֿפֹמ קָתָע אָצְי הָּהֹבְנ הָהֹבְנ ּורָבְדְת בר
 םיִּתַח םיִרֹּכג תשק :תולילע ְּּכְתִנ אָלְו הוהְי תועד
 םםיבעֶרּו ּרָכְשנ חב םיִעָבְש :ליָח רְֲא םיִלָשֹכ
 :ֶלְלְמִא םִנְּב ברו הָעְבַׁש הָבְלִי הרע רע ולָדַח
 שירומ הוה :לו לאש דירומ הָיַחְמּו תיִמִמ הוה 5

 תפשאמ ל רֶפָעַמ םיִקָמ :םֶמּורְמ"ַא ליִפְשמ רישעמו
 לחג הֹובְכ אָפְכְו םיִיִדְניםע בישוהל יבא םיִרָי
 ִסַח ילנר :לבת םַהילע תָשיו ץֶרֶא יקצמ הוהיל יכ
 :שיִאהרַּכְני חכְב אלדיכ ומדי ְךֶׁשֲחַּב םיִעָשְרּו רמשי
 -יִסֹפַא ןיִדָי הוהי ערי םיִמשּב וָלֶע וביִרְמ ותהי הוה
 הנָכְלֶא דלה :היִׁשְמ ןֵרָכ םֶר למל ועדת ץרא

 - | רוש

 ינפיתָא הוהְי-תֶא תַרׁשִמ הָיָה רעהו ֹותיֵכ-לַע הָתָמְרה
 :הדָוהְירתא ועדי אל לעילְב נב ילע ינבו :ןהפה ילע
 רענ אָבּו חב] הבז שיא"לָּכ םעָהיהֲא םיִנֲהֹכַה טפשמו
 הכו :ֹודיְב םינשה שלש גלומהו רֶשְּבַה לְׁשַבַכ )הכה
 הלעיזרשא לכ רּורָּפִב וא תחל וא דודב וא ריְּכב
 םיִאְּבַה לֶאְרְשיילָכְל ושי הָכָּב וב ןהפה הכי גלמה

 רע ו אָבּו בְלֲחַהיתֶא .ןורטקי םֶרָמְּב םג :הָלָׁשְב םָש יט
 -אלו ןהפל תולָצל רַׁשְב הָנִת חבוה ׁשיִאָל רמָאְו ןהפה

 ׁשיִאָה ולא מאו :יחְיסא יִכ לָׁשְבְמ רֶָשְּב ָךֶמִמ חי ופ
 ףָשפנ הָואִת רֶׁשֲאַ ל חקו | בֶלַחַה םויכ ןוריטקי רטק

 התו :הֶקְזְמְב יִתְחְקְל אל"סאו ןתת הָּתַע יִּכ ול ורַמָאְו גז
 וצאנ יִּכ הוה נְיתֶ דאמ הָלֹודְג םיִרְעְנַה תאַמַח

 ינפ"תֶא תַרָׁשִמ .לאומשו :הוהי תחְנמחתַא םיִשְנָאָה 8
 מא להֶשַעַת ןטק ליעמּו דב דופא רנה רענ הוה וי

 התלעהו
 טק אל ז.16. prop ibid mp ויבידכ +. 10. ק וידיסח <. 9. ק'זב ץמק ז 5. יק ולו < 3
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 חל ּהָׁשיִא-תֶא ּהָתֹולעּב המימָי | םיִמָימ ול הָתְלעַהו
 כ ותשַאהתֶאְ הֶנָכְלָאזהָא יל רב :םיִמָיַה הֶבְחתֶא
 הָלֵאְׁשַה תַהֲּח תאו הָׁשֲאָהְִמ עב דל הָוהְי םשָי רַמָאְ
 גו -תֶא הוה דקפהּכ :ומוקמְל וכְלֲהְו הוהיל לֵאָׁש רׁשֲא
 רצה לדו תונְב יתשו םינב"השלש דלתו רַהתַו הָיַח
 ע לָּכ תא עמָשְו דֶאְמ ןָכְז ילעו :הָוהייסע לאומש
 -תֶא ןבְבׁשִײרְׁשַא תֵאְו לאְרָשְילְכְל יינְּב ןושעי רׁשֲא
 23 ממ םֶהָל רמאַֹו :דעֹומ לָהֶא חַתַּפ תֹואְבֹצַה םיִׁשָנַה
 :בֶכיִרְבדיתֶ מש יֵכנֲא רֵׁשֲא הֶלֲאַה םיִרְבַּּ ושפת
 24 קרבוטהאול כ נב לא :הלֲא םַעָהילָּכ תֶאַמ םיִעְר
 הכ אָמֲחְי"מַא :הֶוהידמע םיִרְבַעִמ עמש יכנַא רשא הֶעְמְשה
 ימ שיא אמי החיל םָאְו םיהלֶא וללפו שיאל שיא
 זוהי ץפחיִּכ םֶהיֵבֲא לכל י עמשי אָלְו ֹול"ללַפתי
 2 הוהְי-מִע םג בוטו לד דלה לֵאמְׁש רעגַהְו :םֶתיִמַהל
 2ז רָמאֹו ילֲעדלֲא םיהלָאדשיא אכװ  :םיִשְנַאדַע םנו
 םֶתְֹהְףיִבָא תיבזלָא יל הלנה הֹוהְי רמא הכ וילֲא
 5 לֶאְרְשי יטבשדלכִמ ותא רֶחְבּו :הלְרַפ תיבל םִיָרְצמְב
 דופא תאׂשְל תֶרָטְק ריטקהל יזָבְומ"לַע תולעל ןמכל יל
 99 הָמְל :לאְרשי נב שאילתא ךיִבָא תבל הָנֶתֶאְויִנפל
 ליִנָּבתֶא ךֵּבַכַתַוְועְמ יתַיוצ רֶׁשֲא יִתָחְנִמְבּו יחְבְזִּב יטעבת
 :יִמִעְל לאְרְשי תַהנִמ"לְּכ תישארמ םכֲאיֵרְבַהְל יִוָממ
 ל תיכו תב יִתְרַמְא רומא טֵארְׁשִי יהלא הָוהְי םאג ןכְל
 יִל הֶליִלָח ה הָוהְידִאְנ הָתַעְ םלוע-דע ינָפְל וכָלַהְתִי בא
 31 דתֶא יִתְעַדנְו םיִאָּב םיִמָי הנה : :ולקי יובּודבְכַא יִדְּבַכְמִִּ
 32 רָצ ּתְטּבַהְו :ַתיִבְּב ןַכז תויהמ ד יב תי עְרְזתֶאְו ךטרז
 ְִּתיֵבְּב ןקז הָיָהְידאלְו לארשהתא םיִמיײרְׁשֲא לָכְּב עמ
 -תֶא תֹולבְל יחכְמ םעמ ךְל תיֵרְכַא-אָל שיאו :םיִמַ"לְּ
 7-1 :םיִשְנֲא ותמי דתי יבמות ביִדָאלְו נע

 8 שגכ
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 סָחְניִפונְפָחלֶא יְנָב גָׁש-לֲא אבי רֶׁשֲא תואָה ָּךְלדהָת 4
 רֶׁשֲאכ ןְמֲאָנ ןהפ יל יתמיקַהו :םֶהיִנָש ּותומָי דָחֶא םִיְּב הל

 נפל ךְלהְתהְו ןְמַאנ תב ול יִתנָבּוהָׂשַעי יׁשְפנְבּו יָבְבְלְּב
 תוכי ְףְתיִבְּב רֶתּוַה-לְּכ הָיהְו :םיִמוַה"-לְּכ יִחישְמ
 אָנ יִנְחָּפְס רַמָאְו םֶחְלְַככְ ףַסַּכ תרנָאל ול תוחתשהל
 -םֶתְלְדתַּפ לָכֲאל תּנהְּכַה תַחַא-לֶא

Car. IU. 2 

 זרה רכדו ילע נפל הָוהְידתֶא תֶרָׁשִמ לאומש רעהו א
 אוהה םויכ יהיו :ץֶרפִנ ןווח ןיא םהָה םיִמָיִּכ רי הָיָה 9

 :תוארל לכוי אל תוהכ ולחה יל ומוקמְּב בכש ילעו
 וחי לֶכיִהְּב בכש לֵאומְשּו הָכְכַי םֶרָמ םיהְלֶא ר
 רמו לאומש"לא הוה אָרְקִנ : :םיִהלֶא ןורא םשדרשָ 4
 רַמא יל תארי ננה רָמאַּו ילעדלֶא ץֶרו :ינגה ה
 אָרְק היה הס :בָּכְׁשִו ךלװ בֵכָׁש בוש יִתאָרָקאל 6

 וכ יה מאיו ילעדלא ךליו לאומש םקיו לֵאמְׁש לוע
 לאמו :םכש בוש יִנְב יִתאְרְכאְל רמו יל ְתאָרָק ז
 ףַסיַו :הָוהְידרַבּה ויִלָא הָלְע םרטו הָוהידתֶא עדי סרט 8

 רֶמאֹנ ילָעְדלֶא ךלינ | טק תשילָשּ לאומשדארק הוה
 רֶמאַר :רענל ארל הוה יִּכ יִלֵע ןֶבִמ יל תאָרְק יִּכ יִנְנֶה 9

 תְרַמְאְו ךילא אָרְקיִדִא הָיָה בֶכָש דל אמש יֵלָ
 :ומוקמב םָּכְׁשיו לאמט לו ףחבע למשיב הוה רב

 לאומש | לאומש םעַפְּב"סִעַפְכ ארו בצת הָוהָי אבו י
 רַמאּו :ףדבע עמש יִּכ רב טאומש רָמאָיַו גו

 רשא לֵאָרְׂשִיְּב רַבְד השע יִכְנָא הגה לאומש-לֶא הוה
 -לֶא םִיקֶא אּוהה םּב וא יִתש הָניֵלצּת ופָמְשלָּב ופ
 יִתְדְגהו :הלכו לחה ותיבדלא יִּתְרַכְד רׁשֲא-לְּכ תא יל 3

 דיִּכ עדידרֶשא ןועָּב .םלועדדע ותיִּבְדתַא יִנֶא טפשדיִּכ ול
--ָ- 

 ירק זניעוצ 2. "ג
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 ו4 יִלָע תיֵבְל יִּתְעַבׁשנְןְכָלו :םָּב הָהְכ אָלוויִנּב םֶהָל םיִלְלָקְמ
 וט בש :םֶלועְידַע הָחְנמְבּוחבְוְב ילעדתיב ןוע רטכתידסא
 לַאומשּו הוהְידתיכ תותְלּדדתֶא חּתְפַו רקבהדדע לַאמש
 6 לַאּומָשדתֶא לע אָבְק :ילע"לֶא הָאְרמַהתֶא דיגהמ אלו
 וז שא רֶבָּדַה הָמ מאו יה רַמאּו נב לָאומַש רָמאּו
 תָכְוטיִחלֶא ךל"הְׂשַ הפ ממ דַחַכְת אְנְ"לא ףילֶא כ
 רָּבִּדדרֶשֶא רֶבְּדַה-לּכִמ רֶבִּד לממ רַחכְתִיבִא ףיסוי
 18 ממ דָחַכ אָלְו םיִרְבְּדַלָּכיתַא לאמש ולדרג + :דיְלא
 גפ והיו לאומש לד :הֶׂשעי ןניִעְב בוטה אוה הָוהְי רמאינ
 כ לֵאָרְׁשִ-לָכ עדו :הָצְרֶא ויֵרְבְּד-לָכִמ ליפה-אל ומע הָיָה
 :היהיל איבְנְל לַאמָשןְמַניִּכ עבָׁש רביד מ
 גג 'לָאמְׁש-לָא הָוהְי הָלגנייִכ הָלׁשְב הֶאְרַהְל הָוהְי ףס
 :הָיהָי רבְדְב ָלְׁשְּב

 6? זט ד

 א תרארקל לֵאָרְשִי אָצו לאְרָשיילָכְל לֵאמְׁשרַבְד יהָיַ
 םיתשלפו רְָָה ןְבֲאָד-לע ונחו הָמחְלמל םיִתְשלּפ
 2 שטו לֶאְרִשי תאַרָכְל םיִתשלפ וכרעו :קפאב נח
 רֶכְרעַמב כ םיִתשְל ינפל לארשי ףגעו המְחְלִמַה
 ג הָנְרְמַה-לֶא ֹםְעָה אָבִה :שיא םיִפָלֲא תַעכְראּכ הדְשּ
 ינפל םִזַה הוה ּנָפְנ) הָמְל לֵאָרְׂשִי ינקו ּורמאפ
 אָבָּיו הָוהְי תיִרְּב ןֹורָאזתָא הלשמ ונילא הָחְקִנ םיִתְׁשְלְפ
 + אְׂשִ הלש םֶעֶה חלְׁשו .:וניביא ףכמ ונפש ונָּפְרְקְב
 םםֵׁשְו םיִבְרְּכַה בָשי תֹואָבְצ הָוהְי-תיִרְּב ןוְרֶא תֶא םֶשִמ
 :םחְניִפּו יִנָּפָח םיהלָאה תיִרְב ןורָאדסע ילעדנב ינש
 ה -יִלָכ ער הָנְחְמַהְדלֶא הָוהְיתיִרֶּכ ןרֶא אֹובְּכ יהו
 < םיתשלפ ועמשו ::ץֶרֶאַה םֶהָּתו הֶלּודג הָעּורְת לארשי
 קרלודגה הָעּורְתַה לוק המ ורמאו הורתה לוק"תֶא
 האוה ר יי ה קא
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 -לֶא אָּב הָוהְי ןוְרֶא יִּכ ועְדַו םיָרְבעָה הֶגֲחַמְּב תאוַה

 -לָא םיהלֶא אָּב ּורְמָא יִכ םיִּתְשלְפַה וארו :הָנְחְמַה
 לקִמְתֶא תאְּוָכ הָתְיַה אֶל יִּכ ּנָל יֹוִא ורמאו הנחמה
 םבירידאה םיִהלֲאָה דימ נלי יִמ ּנָל יא :םשְלש
 הָכמילֶכְּב םִיְרְצִמִתֶא םיעמה םיהלֶאה םה הלא הלאה
 חְבַעִת ןפ םיתשלפ םיִׁשְנֲאל וו וקחְפה רָּבְדמַּב
 :םַתְמִחְלְ םיִשְנַאְל םַתיִיַהְ םכל ודבע רׁשֲאַּכ םיִרְבְעְל
 וילהאל שיא סנו לֵארְׁשִי ףנעו םיתשלפ וִמֲחְלַ
 ףֶלֶא םישלש לַארשימ טפו דאמ הלוהג הָּכֹמַה יֵהָּתַ

 יפה ּותמ ילע-ינב ינשו חקלנ םיִהלֲא ראו יל גג
 טיב הלש אב הָכְרעמַהמ ןמנְב-שיִא ץֶרָיַו :םֶהְנתּו 12
 קדנהְו אובמ : :ושאר"לַע הָמְדֲאְו םיִעְרְק וידַמּו אוהה 3

 דר וכל הָיְהיִּכ הפצְמ ךרד ךי אכיל בעי לע
 יל קַעוַו ריִעְּב דיגהל אָּב שיִאָהְו םיִקְלאה ןוָרֲא לע

 כי המ רַמאַֹו הָכַעַצַה לוקדתא ילע עמשמ  :ריִעְה 4
 דב יל :ילעל הני אבו רָהְמ שיִאָהְו הזה ןומָהָה וט

 :זרואְרל לכי אלו הָמָק ויִניִעְו הָנָש הנֹומְׁשּו םיִעָשִּת
 ךמ לאו הכרעמהְמ אָּבַה יכְנָא ילעדלֶא שיִאָה מא

 :יִנְּב רָבְּדַה הָיָדהיהָמ רָמאָו םִיַה יִּתְסְג הָכְרעַמַה
 ובו םיִתְשלפ נפל לֵאָרְׂשִי םָנ רמי רשבְמה ןעיו
 ונפח ּותמ ְּךיִנְב ינשדםנו םַעְב הָתְיָה הָלודְג הָפָנַמ

 "תֶא ו וריְִהְּכ יה :הַחְכְלִנ .םיהלַאה ןוראו םָמְעפּו 9
 דִי | דַעָּב תיִנְרחֶא אסכה-לעמ לַפַו םיהלֲאָה ןורא
 אוהו דָבְכְו ׁשיִאָה ןקזיכ תמו ותקרפמ רבְשתַו רעשה
 םֶחיִפ"תׁשֲא ֹותָלַכְ :הנְׁש םיִעְּבְרַא לאר|שידתֶא טפש

 םיללֲאה זורא חקלה"לא הָצּמְׁשהתֶא עֶמְׁשתַ תלְל הרה
 :ָהיִרְצ ָהיֶלָע וכְפַהנִהִּכ דלתנ ערכו שיאו ָהיִמְח תמו
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 כ ןְביּכ יִאְריִּת"לַא ָהיִלָע תֹובְצנַה הָנְרָּבַדּתַו התומ תַעְכּ
 עו יא רעל ארקתו :הבל הָתְשדאלְו הָתְנָע אָלְו דל
 םיהלָאהְזורַא ;חַקְלַהלֶא לארשימ דובְכ הל רמאל דובכ
 2 חכלנ ָּכ לארשימ דובכ הָלְג מאו :השיאו הימה

 :םיִהלֲאָה ןורא
 ה .Cap. V ה

 א רֶזָעָה ןְבָאַמ ּוהֲאיִבִו םיִהלֲאָה ןורא תֶא ּוהָקָל םיִתְׁשְלְפּו
 2 ותא ואבו םיהלאה ןורָאדתֶא םיתשלפ יו :הָדורַשַא
 3 םיִרודְׁשַא ומָכְשו :ןֶנִד לָצַא ותא ונעו ןונד תיִּב
 הָוהְי ןורָא ינפל הָצְרַא ונפל לפנ ןוגד הנה תָרָחַמִמ
 4 לָהְפַב ומּכְׁשִ ממ ותא ּובְׁשו ןונִדתֶא וחקיו
 החי ןורָא ונפל הָצְרַא נפל לפנ ןונד הנה תָרָחָמִמ
 ןונד קר פה תותְרְכ ויי תֹּופכ \יִתְשּו ןונָד שארו
 ה םםיִאָּבַההלָכְו ןוגד ינָתְכ וכרדידאל ןכדלע :וילָע רֵאָׁשְ
 :הֶזַה םויה דע ריָדְׁשִאּב ןוְנד ןֵתְפִמ"לַע ןונד"תיב
 6 םילפָעַּב םָתא דיו םמשיו םיִרְּׁשַאָה-לֲא הוהי-די דּבְכּתַ
 ז ןֵכיִּכ דודְשַאהישְנַא יאָר :ָהילּובגהתֶאְ רדְׁשַאזתֶא
 ודי הָתְׁשָכיִכ ו פארְשְי יקל ןורַא בשיא ּורְמָאו
 8 ינְרַח"לְכתֶא ופסַאּו וחלשיו :ניַהלֲא ןונח לעו ּונילָע
 לארשי יהלֶא ןוראל השענ"המ ּורמאיו םָהיִלֶא םיתשלפ
 יהלֶא ןיִרָאדתֶא וכ לארשי יהלֶא ןורָא בסי תנ ורמאָו
 9 ליעב הָוהְדדְי יהתַו ותא ובפה ו ירחא יה :לֵאָרְִׂ
 לודג"דעו ןטקמ ריֵעַה ישנַאדתַא ךו דאמ הָלודְג הָמּוהְמ
 יןֹורָקַע םיִהלֵאָה ןורָאתֶא ְלְׁש :םילפע םֶהָל ורתְש
 רמאל םיִנרֶקָעַה קעז ןורקָע םיִהלֲאָה ןוָרָא אֹובְּכ יהי
 :יִמָעדתֶאְ ינתומהל לארש יהְלֶא זֹורָא-תֶא יֵלֲא ּוּבַכַה
 וג -תֶא והְלׁש ורמאיו םיִתְׁשלַפ ןנרס-לכיתָא יפסַאו ומלשמ
 ןורא רש

 29 ירק םיחט *. 9. יוקסיצטנז יה
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 -תֶאְו יתא תיִמייאָלְו ומוקמל בשָיַו לֵאָרְׂשִי יהלָא ןורָא
 ךי דֶאְמ הָדְבָּכ ריעה-לכב } תֶומדתַמּוהַמ הָתְיָהיִּכ ימע

 םיִלפְעַב יפה ותמיאל רֶׁשֲא םיִׁשנֲאָהְו :םש םיִהלֲאָה ו
 :םיִמְשה ריִעָה תעוש לעת

2 6 

 וארו :םיִשְדָח הָעְבִש םיִּתְשְלַפ הָדְׂשִּב הָוהְיְדוְרֶא יהיו א 2
 ןורֶאל השענזהמ רמאל םיִמְָסְללְו םִנַהְכל םיתשלפ
 רבא ּורְמאֹו :ומוקמל נחלש הָמּפ עדה הוי

 םליר ותא וחְלשְתִדלַא לֵאָרְשִי יהלֶא ןורָאתֶא םוחְלַשִמ
 הָמְל םָכְל עונו ואָּפְרִת וא םָׁשֲא יל ּוביִשּת בשה

 ל ביִשָנ רֶׁשֲא םֶשֶאַה הָמ ורמאמ :םכִמ ד רוטתדאל 4
 הָׁשֹמֲחְו בה ילפל השמח םיתשלפ ינרס רפסמ ורמאיו

 םֶתיִשע :םכינרסלו סלב תַחַא הָפָגַמִיִּכ בהְז יִרְּבְכַע ה
 ץֶרָאָהדתֶא םתיִחָשִמַה םֶכיִרְבְכַע יִמְלַצו םֶכיִלְּפִע ימלצ
 םֶכיִלָעַמ ּודָידתֶא לק ילוא דוב לאְרְש יהלאל םָּתַתְנּ

 םכְבְבְלתֶאו ודבכת הַמל :םֶכְצרַא .לַעַמ םֶכיַהְלא לעמו 6
 רשאּכ אולה םֶכלתֶא הלרפּו םִיַרְצִמ ּודְּכּכ רָשָאּכ

 לע ושעו וחק התַעְו :וכליו םּוִחְלׁשו םֶהְּב ללעִתַה ז
 היל הָלָעאְל רֶׁשֲא תולָע תורֶפ יִתְשּו תא הָׁשְדֲח
 םָהנְב םֶתביִשהְ הָלעְּב תורָּפַה-תֶא םתרסאו לע
 בתת הוהְי ןורֲא-תַא םֶתְחְקְלּ :הָתְיְּבַה םֶהיֵרָחַאַמ 8

 םֵׁשֲא ול םָתֹבְׁשַה רֶׁשֲא בָהְזַה לכ | תֶאְו הלנעֶההלֲא ותא
 -םא םתיִאְרּו :ּדְלָהְו ותא םֶּתְחְלשְו ודצמ ןנְראֵב ּומיִשְת
 העְרַהדתֶא ול הֶׂשֲע אוה שמש תי הלו ולובג רד
 הָרָקְמּנְב הָע ודי אלי נעו אל"םִאְו תאוה הֶלודְגַה

 תֹולָע תורפ יתש וחקיו ןכ םיִשְנַאָה ושעוו זול הָיָה אה י
 -תֶא ומעמ - :תוקב יִלָכ םֶהינְּב"תֶאְו הָלנעְּכ םָרְסַאַ וו
 ןורא לחה ו ופול

 יףףק םכירחט ד. ₪. | ירק ידדט ד. 4. ר | ידל םיותטב ד 12. ה
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 בְֵוַה .ִרְּבְכַע תֵאְו ראה תאו הָלְנְעָה-לֲא הָוהְי ןורא
 ופ לרדילע ּךְרדַּב תורפה הֶנְרשיַו :םֶהיֵרְהְט יִמְלַצ תא
 ןיִמָי ורסדאל ועְגְו ללה וָכְלָה תחא הֶלְסְמִּב שָמְש תיב
 תב לּובג-דע םהירחא םיכלה םיתשלפ ינרסו לואמשו
 ו ואש קַמַעְּב םיטחיריצק םיִרְצק שָמש תיִבּו :שָמָש
 4 הדְלנַעהְו :תוארל וחמשיו ןֹורָאָהדתֶא וארו םָקיִניעְתֶא
 םָׁשְו םָׁש רמת יׁשְמַׁשַה-תיכ עָשוהְי הרשל הֶאָּב

 ו נראת חה ורא"תא \ודירוה יל החיל הָלע
 הָלודְנַה ןְבָאָה-לֶא ּומָשַָו בֶהֶזיֵלְכ ֹוֵב-רְׁשֲא ותֲא-רׁשֲא
 אּוהַה םִיַּב םיִחְבְז חכו תולע ּולֲעָה ׁשמש-תיִב ישְנַאְ
 16 םִיַּב ןֹורְקַע ּובְׁשו ּואְר םיתשלפדגרס הָׁשמֲת :הוהיל
 17 םיִתְׁשלְפ ובישַה רֶׁשֲא בֵהָוַה ירחט הלאו :אּוהַה
 דַחֶא ןולקשאל י רָחֶא העל דָא דחׁשַאל הוהיל םשֶא
 88 רַּפָמִמ בָהֶזה יֵרְּבְכע :דֵהֶא ןורקעל דָהֶא תגל
 דעו רצְבִמ ריעמ םיִנְרְפַה תשַמחל טיתשלפ יִרָעלָּ
 תא הילע וחיה רשא הלודגה לבֲא | דעו יורְפַה רפכ
 :ישְמׁשההתיִכ עָשוהְי הָרָשּב הוה םווה דע הוי ןוָרָא
 9 םֶעָּב ךיו הוי ןוראּב יאָר יִכ שָמשדתיב יִשְנַאְּב דו
 הָכְהְיִּכ םַעָה יִלְּבַאָתַ שיא ףלא םיִשָמָח שיא םיעְבש
 כ יִמ שָמְשדתיב יִשְנִא ּורְמאיו :הָלודְג הָּכַמ םַעָּב הוה
 יִמלֲאְו הוה שודפה םיקלָאָה הוי יפל דמעל לכוי
 גג דתרירק יבשּודדלֶא םיכָאלמ והְלָׁשִמ  :ונילעמ הל
 לֲעַה וצר הוה ןורָאדתֶא םיתשלפ ובשה רמאל םיִרעי
 :םכיִלא ותא

Car. VIL. |ז  

 א ואָבְו הָוהְי ןוָרָא-תֶא ּולֲעַו םיִרְָי תירק ו ישָנִא ואב
 ותא

 3 וורי צר
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 ושדק ב ָךְְעְלֶא-תֶאְו הָעְבְגְּב בָדְניִבֶא תיבדלֶא ותא
 ראה תֶבָש םוימ יהו :הוהְי ןוָרַא-תֶא רַמְׁשְל 2

 דִלָּכ הנו הגש םיִרְׂשָע יהיו םיִמָיה וברי םיִרָעָי תיְרְכְּב
 תיִבלְּכילֶא לאומש רמאו :הוהי ירחא לאְרְשי תב 3

 הָוהוילא םיִבׁש תא םֶכְבָבללְכְבזסַא למאל לארי
 וניִכָהְו תורְּתְשַעְהְו םֶכְכוִתִמ רֶכִנה יהלֶא-תֶא ּוריִסָה
 ךיִמ םֶכְתֶא לצו וחבל והדבעו הוהידדלא םכבבל

 --זרֶאְ .םיִלְעְּבַה--תֶא לֵארְׂשִ ינְב ורסװ + : םיתשלפ 4
 לאומש רמאיו :ודבל הָוהְידתֶא ודבעיו תָרְּפשַעָה ה

 -לֶא םֶכְדַעב יללפתֶא הָתַפְצִמַה לֵאָרְשִײלּב"תֶ וצבק
 הוי נפל ןּוכְפְׁשו םימדובָאשיו התַפְצִמַה צְבָקַ :הֶָוהָי 6

 טפשיו הוהיל ונאָטַח םַׁש ּוהְמאַו אוהה םִיַּכ ומוציו
 -יִּכ םיתשלפ ּועְמְׁש :הָפְצִמַב לֵאָרְשִי ןנְביתֶא לאומש 7

nianורמאיו ו נפ וארו טאש ינב ועמשיו  
 דלא קעומ ּונמְמ שרחתחלַא לאומשדלא טארשידינב

 הלט לומש קיו :םיתשלפ דימ ונעשו וניהלֶא הוהי 5
 -לֶא לאּומש ; לע הוהיל ליִלְּכ הלוע הלעו דַחֶא בֶלְח

 הֶלַעַמ לַאומש יהו :הָוהְי ודנעיו לארשי דַעָּמ  הָוהְי י
 ו הוה םעריו לארשיִּב המהלמל ושגנ םיִתְשְלפּ הלועה
 נפל ופניו םמהְיַו םיתְשלּפ"לע אּוהה םויב לחלק

 -תֶא ּופְּדְרַ ,הָפְצִמַהְדִמ לארשי ישנא ואצו :לֶאְרְשָי וג
 :לאומש חכו :רָּכ תיבל תַחָתְמְ"דִע טופי םיִתׁשְלפ ו:

 ּהָמְׁשְ-תֶא אָרְקִַנ ןשה ןיִבּו הֶפְצַמַהְדִיִּב םשיו תַחַא ןְבַא
 םיִתְשְלַּפה עכו :הוה ונרזע הגַה"דע רמאו רֶזַעָה ןֶבָא 3

 ידהְד יָת לֵאָרְשִי לבב אוָבְל רש פיל
 רֶׁשֲא םיִרְעַה הָנְבְׂשְּתַו :לאמש יִמָי לָּפ םיִּתָשְלְּפַב 4

 וחקל
 ירק והלעיו . 9.
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 דעו ןורקַעמ לֵאְרְׂשִיְל ו לֵאָרְׂשִי תֶאְמ םיִּתְׁשלְפיחְקְל
 ₪ יה םיתׁשלפ ךיִמ לארשי ליצה ןלובנחתוה תג
 וט לפ לֶאְרְשיִתֶא לֵאומָש טפשו :יֶרֹמֲאָה ןיבו לֵאָרְִי ןיּב
 6 לָגלִגַהְו לַא-תיב בב השְּב הגש ידמ דלה :וַײח יִמָ
 :הֶּלֲאָ תֹמוקְמַה-לפ תא לֵאָרְׂשִהתֶא טפָשְו הָּפְצִמַה
 17 לאְרְשְיתֶא טפש םָׁשְו ותיב םָשיִּכ הָתָמָרָה ותְבָשְתּו
 :הוהיל ַחֵבְמ םשְבַו

Car. VIO. mM 

 א :לֵאְרְׂשִיִל םיטפש וינְּב-תֶא םשיו לאומש ןָכָז רֶׁשֲאַּכ יה
 םיטפש הבא והנ שמ םשו לאו רוכב נְכםַׁש יחיו !
 עַצָּבַה יֵרֲחַא וטנ יכְרְדְּב וינָב ּוכלַהדאלו :עַבְש רֵאְבְּב +
 לָארְׁשִ יגקז לכ ּוצְּבַקְתַו  טֶפְשִמ וטו דחשדחקמ 4

 ה ּתְנַהְז הָּתַא הנה ולאו ורמאיו :הֶתְמְרַה לאומש-לֶא וא
 נטפל דלמ ונְלדהַמיש הע ד יקר ּכְלָה אל נב

 ּורְמָא רֶׁשֲאַּכ לאומש יִנִעְּב רֶבְּדַה עֶר :םינֲה"לְככ 6
 :הָוהְידלֶא לֶאומש ללפתו ונמַפְׁשל למ ונְלְדהְנְת
 ז דרָשַא לָכְל סָעְ לוק ו עמש לֵאומְׁש-לֲא הוי רֶמאֹּ
 לממ ּוסֲאמ יתאהק וסְאְמ לתא אל יּכ ולא ורמי

 םָתֹוא יִתְלְעַה םוימ וׂשֲע-רְׁשַא םיִׂשעַמַה-לְכְכ :םַהילע 8
 םיִרְחֶא םיָהלֲא ודְבַעּו ינְבְנעּו הָוַה םויהדדעו םִיַרְצַמִמ

 ךֶעֶהיִכ ךא םלוקּב עמש הָּתְִו :ךְל"סנ םישע הָמֵה ןּכ +
 :םהילע דלמי רשא ךלמה טפשמ םֶָלתְדנַהְ םהָּב דעת
 י םיִלָאְשַה םפהדלא הוה יִרְבּדלָּכ תא לאּומש רֶמאַיו

 ךלמי רשא ּדְלָמַה טפשמ יהי ה רמאל :ךְלַמ וּתאַמ 1
 ויִשְרְפְבּו .ּתְבַּכְרֶמִּב ול םשו חכו םֶכיִנְּבתֶא ם םכילע
 ול יִרָשְ םיפְלא ירש ול םושלו  וּתְבַּכְרִמ ינָפל וצר
 "לָּכ תושעלו וריצק רצקלו לשיִרָח ׁשֵרָהלְו םישַמֲח

 ותמחלמ
 ץמקנ קה +. 11. קמצמק.7 ױקזכדדנ+.3 ה | מק לכיף
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 זרוחקרל חָקִי םֶכיֵתֹנְּבתֶאְו :ְּבְכַר יִלְכּו ּדּתִמַחְלְמ 3
 םֶכיִתיִזְוסֶכיִמְרַּכתֶאְו םֶכיִתְוְרַשדתֶאְו : :תופאלו תֹוְּבַמלו 14
 רֶשַעַי םכיִמְרְכְו םכיערז :וידבעל ןֵתנְו חקי םיִבוטַה וט
 םכיִתורפשדתֶאְו םֶכיִדְבְעדתֶאְו :ויָדְבעלו ויסירסל תת 6

 ;רֶשָעְו חָּקִי םֶכיִרוְמְחְתֶאְו םיבוטה םָכיִרוחְּבדדתֶאְו
 :םיִדְבְעְל ולדיָהִת םָּתַאְו רֶשְעַי םָכְנאָצ :וחְכאַלְמְל וז
 םֶכָל םָּתְרַחְּב רשֶא םקָכלמ ינפלמ אוהה םִויַב םָּתְקַעְת ו
 עמְׁשל םֵעָה נֲאָמַו :אּוהַה םִיַּכ םֶכְתֶא הָוהְי הנעידאלו 9
 ניו :ונילע היה ךלמדסא י כ אל ּורָמאַֹו לאימש לכְּב כ

 סח ונינפל אציו ונָּכְלַמ ּונֵמפְׁשּו םיוגהדלכּכ ונחנאדסנ

 םָעָה יִרְבִדלָּכ תא לאימָש עָמְשַמ :ּנתֹמֲחְלִמהָא ו
 עֶמָׁש לָאומשלָא הָוהְי רמאיו = הוי יב םֶרְּבַדַו
 ישָנַאהלֶא לֵאּומְׁש רֶמאַה ךלמ םקְל ָּתְכלְמַהְו םֶלוקְּ
 :וריעל שיא ּוָכְל לֵאָרְשִ
 .Car פט 0

 ךּפ רורצְדּכ לֵאיִבֲאְְּב שיק ומשו ןימָי ןכמ שיאדיהְוו א
 ןב היָהולְו :לוח ריב נמי שיִאְדּב יִפאְרְּב תֶרוכְּב +

 ונממ בוט לֵאָרְׂשִ נְּבמ שיא ןיאְו בוטְו דּחְּב לּואש ומְשּו
 תרונתאה הָנְרְבאתַו :םֶעֶה"לָכמ הנ הֶלָעַמְו ומְכַשִמ 3

 לִּתַא אנדחק וכ לּואְשלֶא שוק רמאיו לּואָש יִבָא שיקל
 רָבעו :תֶנתֶאַתְדתֶא שקַּכ ךל םוָכְו םיִרְעְנַהַמ רָחַא-תֶא ו

 ורע ּואָעְמ אלו הֶשֶלָשְדִרֶאְּב רבע םיִרְפָא"רַהּב
 הָמַה :יאָצְמ אָלְו ניִמיַרֲאְּב רָב ןיאְו םיִלָעָשץֶרֶאְב ה

 הָכְל מִעהרְׁשַא ועל רֶמָא לֶאְׁשְו ףוצ ץֶרָאְּב יאָ
 ול רָמאַּו :ּנָל גַאָדְו תנתֶאָקְדִמ יֵבֲא לָּדֲחיְַפ הָבּשְנְו
 כ דָּבְכִנ ׁשיִאָהְו תאוה ריֶעְּב םיהלֶא--שיא אניהגַ
 -תֶא ּנְל דיי ילוא םָׁש הָכְלִג הֶתַע אובָי אוב רָּכַדי-רְׁשַא
 ונכרד כו = חי

 ירק ןיכיכבמ + 1. ט | השוגד לה צ. 9 ₪
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 ז הָנהְו ורָענל לואַש רַמאיו :ָהיִלָע ּונְכַלָה-רָׁשֲא ּונכְרד
 הָרושתו ּניִלּבִמ לוָא םֶקְלַה יִּכ שיאְל איבנההמו דלג
 5 תונעל רעה ףָסו :ּונָתַא המ םיִחלֲאָה שיִאְל איִבְהְלְִיא
 ףסכ לקש עבָר יִדיְב אֵצְמִנ הנח רֶמאיַו לּואָשדתֶא
 9 | םכינפל :ּונּכְרִדתֶא וגל דיִגַהְו םיִהלֲאָה שיאל יתנו
 וכל םיהלֶא שורדל ֹוּתְכְלְּב שיִאָה רַמָאהְפ לֵאָרְשיב
 :הָאֹרָה םינפל ארי םויח איבנל יּכ הֶארֶהְ"דַע הכלה
 -לֶא וכלא הָכַלִ ו הכל ְּךְרָבִד בוט ורעְנְל ליִאְׁש רַמאּו
 רלעֶמְּב םילע הָמַה :םיִהלֲאָה שיא םש"רָשא ריִָה
 ןכל ורמא םימ בָאְשל תואצי תדע ואְצִמ המ רעה
 נפל הגה שי הנרמאתו םתוא הנעת :הָארַה הזְּב שיח
 :הָמְּבּב סעל םויה חב יב ריִעְל אָּב טוה יִּכ הת  רהמ
 הָתְמְּבַה הל { םֶרָמְּב ותא ןָּאְצִמִת ןּכ ריִעָה םֶכַאְבְּ
 חבה ךְרְבְו אוה"יּכ ואפדדע םֶעֶה לכאיאל ו לטַאל
 םֶַׁרְכ ותאהיפ ּולָע התַעְו םיִאְרְקַה ולכאי ןכיירחַא
 14 הָגהְו ריעָהְךֹוָתְּב םיִאָּב הָמַה ריִעָה ולח :ותא ןואְצְמַּ
 וט הָלְנהֹהַו  :הָמְּבַה תולעל םֶתאְרְקל אָצי לֶאומש
 ג | תַעָּכ :רמאל לּוָאָשדאוְב ינפל דַחֶא םי לאומש ןָאדתָא
 ליל ותְחְשִמו ןמינכ ץראמ שיא דילא .ֹהלׁשֲא רֶלִמ
 יתִיִאְר יִכ םיִתְשְלַּפ דָימ ימעדתָא עישוהו לֵאָרְִי ימִעְדלע
 7 לואשדתא האר לאומשו :יִלֶא ותָלֲעַצ הָאָּב יִּכ יִמָעְדתֶא
 רצְע הז ךיְלַא יּתְרַמֲא רֶׁשֲא שיאה הגה יהָנְע הוה
 ו רֶמאֹו רַעָשַה ְּךותְּב לֵאמְׁש-תֶא לָאָׁש שני :יִמעְּב
 19 =זרָא לאומש ןעַמ :הארה תיִּב הז יא יל אנ"הָדיִגַ
 ימע םתלַכֲאו הָמְּבַה נפל הלע הָאֹרָה יִכנֲא מאו לאש
 :דָל רינַא בבל רֶׁשֲא לָלְו רקּבב ףיתחלשו םּיַה
 כ םֶשָּתְ"לַא םימָיה תָׁשְלׁש ויה כ תוָדְבִאַה תונתַאלְז
 אולה לארשי תּדְמֲח"לְכ 'מלו ואצמ) יכ םֶהְל בליה

 ךל

- 

- 1 

 1 כ

OD 1 
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 שמ
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 כ אולה רֶמאֹו לּואָש ןענ ְדְכֶא תיִב לָכְלּו ףל ג
 רעצה יִּתְחַּפְשִמּ לארי יטבש יִנַטְקִמ כנא נימי
 רַבּדַּכ ילֶא ּתְרַבּד המ ןמינב יִמְבַש תחְפְׁשמ-לכִמ

 התכשל םַאיבו ורָענתֶאְ | לואשדתא לָאומש חקיו :הֶזַה ג
 :ׁשיִא םשלֶשּכ הָמַהְ םיִאּורְקַה שאָרְּב םוקמ םהל תו

 ףל יִּתַתְנ רֶׁשֲא הָעֶמַהדתֶא הָנְ הנטל אמש רֶמאַּו 3
 -תֶא חָבמַה םֶרִמ :ךמע ּהָתֹא םיש יל יִּתְרִמָא רָׁשֲא 4

 לָאְׁשגַה הגה מאו לּואָש ינפל | םשיו ָהיִלעַהְו קושה
 זכַעָה רמאל ךלדרומש דעמל יכ לכָא דינפְלדסיש

 ורר :אוהה םִיַּב לאומש-םע לֶאָׁש לכאו יִתאָרְק הכ
 יהָינ ומפשיו :ָגהְדלע לּואָש"סע רבי רֵעָה הָמְּבַהִמ א

 רמאל גה לואָשלָא לאמש ארק חשה תל
 לאומשו אוה םֶהיִנָש וא לּואש . םקו ךְחְלשאו הָמּוק

 -לֶא רמָא לאמו ריִעָה הָצְקְּב םיִדְרי הָמַה :הָצִּחַה וז
 םֹיַּכ דָמָע הֶתַאְו רָב "נפל רכעו רענל רַמָא לּואָש
 :םיְלֶ רֵבְּדיתֶא ךשימְׁשַאְו

 .CaP א. י .

 והקשיו ושארזלע קציו ןמשה ךֶפיתֶא .לאימָש חכו א
 דתכלב :ריננל :תלחנילע הוה ךןרשמדיכ אולה רמו ל

 לּוכְגְּב לח תרובק"סע םיִׁשְנֲא יִנָש תאצְמּו יֵדָמִעַמ םויה
 תָכַלֶה רשא תונתַאָה ִאְצִמנ לא ורְמְאְו חַצְלָצַּב ןמנְּב
 בכל גֵאָדְו תֹונתֲאָה יִרְבְדתֶא ְּךיִבָא שנ הגהְו שסבל

 תאכו הֶאְלַהְו םֶשִמ תפלחו :ינְבל הָשַעִא המ רמאל 3
 -לֶא םילע םיִשָנַא השלש םִש ְּמְצְמו רבת .ןולאדדע
 אש דַחֶאְו םיִידְג השלש | אשנ דָחֶא לאדתיפ םיהלָאה

 ל לֵאְָׁ :ןַײ-לַבנ אשנ רַחָאְ םָחָל תֹרְּכּכ תֶשלְש +
 כ רחא :םדימ תַחקְל םהלהיתש דל נתנו םֹולְׁשְל ה

 אוכת
 הנתאכ חתפ +. 5. "ירק הנגה +. 86. לישלמ +. 4. ט
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 זכיִתְשלפ יבצנ םׁש-רְׁשֲא םיהלָאָה תעֶבנלָא אֹובְּ
 הָמָבַהְמ םידרי םיִאְבְנ לָבֲח תענו ריִָה םֶש אְבְכ יהיו
 :םביִאְּבִנְתִמ הָמָהְו .רונְכו ליִלָחְו ףתו לבג םהינְפלְו
 6 שיאל תְכַפהְו םמע ָתיּבנְתַהו הוה חוה יל הָחְלַצְ
 ז לל השע ל הֶּלֲאַה תַתאָה הֶקאָבְת יִּכ היָהְו :רהַא
 8 טנלגה נפל תדריו :ךמע םיקלָאה יכ דדי אָצְמִתִרֶשַא
 םיִמְלְׁש יִחְבְו חַפול תולע תולעַהְל דלא רי יִכְנִא הגה
 תא דל יִתְעְדוה ְףיִלַא יאובדדע לחות םימָי תַעְבַש
 9 לאומש םעמ תֶכַלְל ומְכָש ותְּפַהְּכ היהְו :השעְח רֶׁשֲא
 ;רֶלֵאָה תֶתאָהלְּכ אב רחא בל םיִהלֵא ולד
 םיִאְבְנ"לֶבַח הָגהְו הָתְעְבַה םָש יאָבַו | :אּוָהַה םִיַּב
 :םםֶכֹותְב אָּבנֲתַ םיהלֶא ור - חלַצתַ ותארקל
 וג םםיִאְבמְע הגה וארו םשלש למָּתִאַמ ועְדוילּכ יי
 ׁשיִכְדבְל הָיָה הזהמ והעְרדלא שיִא םֶעָה רָמאיו אָּכִ
 ו? םֶהיֵבֲא ימו רמאיו םשמ שיא ןעיו :םיִאיִבְנַב לאש םנָה
 וג לכמ :טיִאבּב לאש םגָה לָשְמְל הָתה בלע
 4 -ילָאְו ויִלֶא לֵאָׁש דוד למאי :הַמְּבַה אביו תובנתהמ
 -יִכ הָאְרנו תונתאָהדתֶא שקבל רַמאַֹו םתכלַה ןא ורענ
 וט תצהַדיִגַה ליִאָׁש דוד רמאו :לאומשדלֶא אובו ןיא
 גה ודודדלָא לּואָש רֶמאַֹו :לאומש םָכְ רֶמָא-הְמ יל
 דיגהדאָל הֶכּולְמַה רבְדתֶאְו תונתאה ואַצְמְנ יִכּונְל דיִגה
 וז םבָעָהתֶא לֶאומְש קעציו :לאמש רמא רֶׁשֲא ול
 8 דַמָאדהְפ לֵאָרְׂשִי ינָּב"לֶא | רָמאֹו :הָפְצִמַה הוהְידלֶא

 םיִרצממ לֶאְרְַיתַא יִתיִלֲעֲה ִכֹנֲא לֵאָרְׂשִי יִהלֲא ה
 םיִצַחְּלַה תֹוכְלְממַהדלְּכ דָיִמּו םירצמ מ םֶכְתֶא ליִצָאְ
 6 תווה"רשא םַביִהְלֶאדתֶא םּתְסַאַמ םויה םֶתִאְו :םֶכְתֶא
 -יִּכ ול ּורמאִתו םֶכיִתְרַצְ םֶכיִתועְרְלָּכַמ טבל עישומ

rmךלמ  
 ליצכ ז. 11. ידחיז.7. לא הלמ אצמנ אל שירסס תצקכ א. 6.



 .CAP 10. 11. איי א לאומש 458

 םֶכיֵמְבְׁשְל הּוהְי ינפל ּובֲצִיִתַה הָּתַעְו ניִלֲע םישָת ְּךַלַמ
 כָל לארשי ֵמְבׁשלְּכ תא לאומש ברקו :םֶכיִפְלַאְלו כ
 דכְלִתו :תהפשמל ) ןמָינב טְבְׁש-תֶא ברק :ןָמָנִּכ טֶבְש ?י

 אלו והשקביו שיקדפ לּואָש דלי יממה תַהַפְׁשִמ
 < שֶא טלה דועדאָבַה הָוהיִּב בועדלַאָשיו :אָצְמָנ 2
 ּוהֲהָּקִִו וצרינ ";םיִלְּכַהְדלֶא אָּבְחְנ אוהדהנה הָוהְי רמו 5

 ומכשמ םעֶה-לְכמ הבנו םַעָה דוְְּב בצותו םֶשמ
 רשא םֶתיִאְרַה םָעָהלּכְדְלֶא לָאומש רמאו :הָלְעַמְו +

 זבעָהְדלָכ ּועָרַַ םַעָהדלֶכְּב והַמָּכ ןיִא יִּכ הָוהְי וּבדרַחּב
 תא םֶעֶהְלֶא לאומש רַב = :דלָמַה יחי ורמאמ הכ

 הלשיו הָוהְי ינפל חנו רפסב בתכו הָבְלמַה טפשמ
 ותיבל ךֵלָה ליאָׁש-םנְו :ותיבל שיא םעָה-לָּכיחֶא לאומש %

 ינבו :םָבְלְּב םיִהלֲא עננזרשא לוחה ומע וכליו התעְבג
 הָהנִמ דל :איבה-אָלְו זהוב הו נעשו"המ מא לעילב
 :שיִרֲחֲמְּכ יָה

 .Car. XL אי אי

 -כָּכ ורמאיו דעלג שיבי-לע ןחו ינומעה שָחָנ לע א
 רמאו :ְּדַדְבענַו תיֵרְב ּנְלזתְרְּכ שחְנלֶא שיבי יִׁשנֲא ?

 -ִלָכ םֶכָל רוקנּב םֶכְל תוָרְכָא תב יומה שח םיִלַא
 ויִלֶא וחמאוו :לֶאְרְשְיילְּכְ-לַע הָפְרַה היתמשו ןימי ןיע 3

 לָכְּב םיכָאְלִמ הָחְלְשנְו םיִמָי תטְבש ונל ףרה ׁשיבי ינָקְז

 :דילא .ונאָצָה ותא עישימ ןיאדסאו לאְרְשי לכ
 ינזאְּב םירבדה ורבו .לואָש תַעְבְּג םיִכָאְלִמַה ואב 4
 אב לואש הָגהְו :ּוכְביו טלוקדתַא םַעָהלַכ ואשיו םַעָה ה

 וב יִכ םַעְלְדִמ לאש רמאל הָּרְׁשַהְִמ ֶכְּבַה יִרָחֶא
 םיִהלֲא-חור חלצתַו :שיבי יִׁשְנַא ירבּדדתֶא ולדורפסיו 6

 :דֶאְמ פא ריו הֶלֲאָה םיִרְבּדַהתֶא ועָמָשְּב ליאָׁשהלֲע
 חקיו

 יוק כ א gשנוה.24. קוספ עצמאב אקספ +. 22. ריתוחפשמל +. 49 *
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 י לַארְׁשִי לּובְנלֶכְּב חלשה והָחתְנַנ רֶכְּב דָמָצ חכו
 טלואש ירחא אצי ּונְיִא רֵׁשֲא רמאל | םיִכָאלמַה דב
 -ללע הוהי-רַהּפ לפו וָרָקְבל השי הָכ לאימש רָחַאְו
 8 לארשידינב ויו קזכב םדקפוו :דָחֲא שיא וִאָציו םָעָה
 9 ורמאו :ףלא םישלש הָדּוהְי שיאו ףלא תואמ שלש

 רֶהֶמ דָעְלַג שיִבָי שיאל ןורמאָח הָּכ םיִאְּבַה םיכָאלמל
 ודיגוו םיִכָאְלַמַה ּואָבִּי שָמָשה םֶחְב הָעושְּת םָכָליהְְהְּ
 י אצנ רָהֶמ שיִבָי שנא ורמאֹו :וחמשיו שיִבָי יׁשנֲאְל
 וג תֶרָחָּמִמיִהו | םָכיִנֵעְּב בוטהלֶכְּכונְלםֶתיִשַעְו םכיַלַא
 -ךותְּב ואֵבַו םיִׁשאָר הָשלֶש םָעְהתֶא לִאְׁש םֶשו
 יהיו םויה םֶחְדדע ןומַע-תֶא וכ רָכֹּבַה תַרָמְשַאְּב הָנַחַמַה
 וג םַעָה רָמאַמ :דַחָי םינש םֶבורֲאְׁשִנ אָלְו וצפו םירָאשנה
 םישנַאה נה וניל למי לאש רמאָה ימ לאמְשלֶא
 13 םויה יּכ הוה םויַּב שיא תמוידאל לואש רַמאיו :םֶתיִמְנ
 4 -הא טאומש רמו :לארשיב הָעּושִּת הָוהיְדהַשָע
 וט -לכ וכליו :הָכּולְמַה םש שָּבַחְנ לנלגה הכלגו וכל םַעַה
 ללב הוה ינפל לואשדתא םָׁש וכלמיו לנלגה םַעָה
 לאש םש חַמָשיו הוה נפל םימְלש םיחְבְז םשדּוחְבְזו
 :דָאמ-רַע לארשי יִׁשְנֲאזלֶכְו

 י .Car שמי

 א לָכְל םֶכְלָהְב יּתְעַמְׁש הנה לֵאָרְׂשִיהלַּכ-לָא לאומש רָמאיו
 2 קרה ה למ םכילע דךילמאָו יל םָתְרַמֲארְׁשִא
 םבוה ינָבּו יִּתְבשְו יִּתְנָכְז ינאו םֶכיִנְפל לה למה
 הוה םווקדדע ירעמ םפינפל יתבלהְתה \ ינו םֶכְּמִא
 3 ִּתְחַלְ ימ ו רוש-תֶא ןחישמ דגנְו הוהי ד יִב ונע ננה
 -רומו יִתצַר יִמדתֶא יִּתְקְׂשִע יִמתֶאְו יִּתַחַמְל יִמ רומח
 4 ּורָמאַּו :םֶכָל ביִשָאו וב יניע םילְַאו רב תחל + ימ
 גל וו

awry 44 Poo.9. “yor. 
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 :הָמּואְמ שיאידימ ָתחָקְל"אָלו ונתוצר אָלְוּנְתְכׁשִע אָל
 הוה םיה ֹוהיִׁשְמ רעו םֶכְּב הוי דע םהילא רמאיו ה

 לאומש מאה :רע ראו הממ יב םָתאָצְמ אל יכ +
 רשאו ןרהַאתֶאְו השמדת הֶׂשָע רֵׁשֲא הוי םָעֶה"לֲא
 ובְציִתה הָּתַעַו :םִיָרְצִמ ץֵרָאמ םָכיֵתֹובֲאהתֶא הָלָעָה י

 -רֶׁשֲא הָוהְי תֹוָקְדְצלְּכ תא הֶוהָי ינפל םֶכְּתִא הַמפָׁשִאו
 םִיָרְצמ בלעי אָּברְׁשִאַּכ :םֶכיֵתְֹבֲא-תֶאְו םֶכִּתִא הָׂשָע 5

 -תֶאְו השמתַא הוהְי חלשיו הָהְידלֶא { םכיִתֹכֲא ועו
 זכוקְמּב םּוָבישַו םִיָרְצִממ םֶכיִתְוְבַאדתֶא ּואיִציו והא

 ריב םפא רֶכְמִּו םֶהיִהְלֶא הוה=תָא תְּכְׁשו :הוה 5
 בָאומ ךלמ דבּו םיתשלפדדבו רוצָח אבְצדהש אָרְסיִס

 ָבַע יכ ונאָטָה רמאוו הָוהְידלֶא וקעזו :םּב ומחליו י
 התעו תֹורָּתַׁשִעַה--תֶאְו םילעְבַההתַא רבענו| הֶוהְידִתֶא

 ללעבְרוהתַא הוה חלש :ךדבענ יביא ךימ ונליצה ו
 ר םֶכְתֶא לצו לאומשדדתַאו חַתְפיתֶאְו ןְדְּב--תֶאְו

 נב ךְלמ שנ יכ וארו :חֶטָכ ובתו ביִבָסִמ םֶכיִביֲא ו
 לע ףלמי ְּלַמיִּכ אל יל ּוהְמאָהַו םֶכיִלָע אֵּב ןמע

 רֶׁשֲא ךלֶמה הנה התו ֹטָכָּכְלמ םֶכיֵהְלֲא הָוהַו וג
 :ךלמ םכיִלַע הָהְי ןתנ הנהְו םתְלֶאְש רש םָתְרהְּב

 אָלו ולוקְּב םָּתְעַמְׁשּו ותא םָּתְדַבעו הָוהְידתֶא ואְריִתִרִא 4
 -רָשַא ףלמהדסנו םּתַא-סנ םֶתָיָהְו הוה יִפדתֶא ּורַמָת

 לּוקְּב ועמשת אָלמֲאְו :םֶכיהְלֶא הָוהְי רחא םכילע למ וט

 םֶכָב הָוהְידְו הָקְיָהְו הי יִפתַא םַתיֵרְמּו הוה
 לוחְנַה רָבָּדַה-תֶא וארו ּוֲצִתַה הָתַעדִנ :םֶכיֵתֹוְבֲאַבּו ו
 תכיטחזריצק אולה :םֶכינִעְל הָשע הָוהְי רֶׁשֲא הוה וז

 היפ וארו ועְדו ממו תולק ןתוו הָיהְי-לֲא אָרְקֶא םויה
 כָל לואשל היה ןנעְּב םֶתיִשָע רָשֶא הָּבִר םכְתַעְר
 ךלמ ..-..=

 ל ודמאיו .v 0. רירס וכאיו ץ. 3
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 7 הית דֵאְמ הל אי אהה יב
 19 לֶא ד כב לֶלַפְתַה קאמל היל ורָמאו

 כ אלא טעה .לַאומש רַמא :דלמ 5 לֶאְשל
 יִרָחֶאמ ורוסת"לא ךא תאוה הָעָרָה"לְּכ תא םמישע תא
 21 | יִּכ ורמת אלו : :םֶכְבְבְללְכְּב הָוהְיתֶא םֶּתְרְבַעַו הוה
 :זרֶמַה ּוהְתיִּכ וליצי אָלְו וליעוייאל רֶׁשֲא והתה יָרֲחָא
 ליאה יכלה מש רובעב וזמע-תֶא הוה שטידאל יב
 א אֿטֲחְמ יל הָליִלֲח יָא םג :םֶעְל ול םֶכְתֶא תושעל הוה
 רַב םכְתֶא יקרו םכְעב ללפתהל לֶדֲחמ היל
 > תַמֲאָב ותֹא םָתְדבעַו הֶוהְיתֶאּואְרְיוְּדַא :הָרָׁשיַהו הָבֹוטה
 הכ ַעָרָהְיִאְו :םֶכָמע לָדְנַה-רְׁשֲא תא אָ יִּכ םֶכְבַבְללָכְּב
 גופת םֶכְּכְלַמיסנ םָּתַאטנ ּעָרְת

 ני .CaP. XID גי

 א :לַאְרׁשִי=לע ךְלמ םיִנָׁש יִּתְׁשּו ֹוְכְלָמְּב לּואש הָנְשְדְּב
 2 בע להו טֵאְרְשִיִמ טיִפָלֲא תׁשְלְׁש לאש ֹול"רַחְבו

 דבע יָה חָלֲאְו לַאדתיִכ רַהְבּו ׂשמְכִמְב םַפְלַא לאָׁש
 :ֹויָלָהֲאְל שיא חלש םָעָה רֵתְָו ןימָינִּב תַעְבְנְּב ןָתְנֹ
 םיתשלפ ועָמְשיו עָבְנְּב רֶׁשֲא םיתשלפ ביִצְנ תא סנו דנג
 :םיִרְבְעַה ועמי רמאל ץֶרָאָהילְכְּ רַפֹוׁשַּב עֶהָּת אשת
 םיִּתְשְלַּפ ביצְנדתֶא לּואש הָכִה רמאל ועמש לארשיחלקו

 לּואש ירֲחַא םַעָה וקְעַצו םיִּתְׁשלְּפּב לֵאָרְׂשִי שאבנדסנו
 םישלש לֶאְרְשידע םֶהְלַהְל ו ּופְפָאָנ םיִּתְׁשלֲפּו :לגלגה
 "לע רֶׁשֲא לוחכ םלְו םישרפ םיפְלֲא תֶׁשׁשְו בכר ףלא
 :ןוא תיִכ תמדק ׁׂשֶמְכמְּב נח ליו ברל םָיהתַּפְש
  ּואְּבִַחְתַו םַעְה שָגְנ יִכ ולר יִּכ יאָר לארשי שיִאְו
 םעה = יש = החיבה

 כ

₪ 

 צ
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 :תתורבכו םיחרצכו םיְִלְּפַבּו םיחוחבו תֹוָרְעמַּב םָעָה
 נדע לּואשְו דעלג דג ץרא ןדריההתַא ורְבַע םיִרְבַעְו ז
 םםימו תעבש | .לותייו :ויָרֲחַא ּוֵדְרָה םַעָהְדלְכְו לָנְלִּגַב 8

 םֵעָה ץפו לגְלגַה לאומש אבדאלו לאומש רשא דעומל
 לע םימלשהו הָלֹעָה יֵלֲא ושגה ליאָׁש רָמאַֹו :וילעמ 9
 אָּב .לאומש הָּנַהְו הלה תֹולֲעַהְל ֹותלַככ יהיו :הֶלעה י
 תיִשָע הָמ לֶאומש רמו כר ותארקְל לאש אַ וו

 דאל הָתִאְו ילַעַמ םָעָה ץַפְניֿפ יתיִאְריְכ לואש רמאי
 רמאו .:שָמְכְמ םיִפָסָאָנ םיִתְשלפּו םימיה דעומל ; האָב 19

 יתילח אל הָוהְי ינו ללה ילא םיִתשלפ ודרי הּתַע
 לִאָׁש-לֲא לֵאמְׁש רָמאו :הָלָֹה הָלֲאְו קפאתֶאְו 3

 דוצ רשא ליהלַא הוי תוצמדתא ּתְרמְש אל תֶלָכְס
 :םלועדדע לֶאְרְשידלֶא ּךְּתקלְממתֶא הָיהְי ןיִכַה הת יִּכ

 ובָבְלְּכ שיִא ול הוה שקב םוקָתְראְל ָּךּתְכְלְממ הָּתַעְו 4
 -רֶׁשֲא תֶא ּתְַמָש אָל יב על ליננל הוהו והוציו

 תרַעְבִ לנלגהדמ לע לאמש םקו :הָוהְי ךּוצ וש
 תוֶאְמ שָשְּכ מע םיִאְצְמנה םָעָהְדתֶא לואש דפו ץֶָיְנּ

 םםיָכְׁשי םֶמַע אָצְמַה עה יב תו לואָשְו :שיִא א
 תריקשמה אֵצַו :שמְכִמְב נָח םיתשלפו ןָמָינְּב עַבְנְּב וז

 -לֶא הָנפִי דָחֶא שארֶה םישאְר השלש םיִּתְשְלַּפ הָנָחַמִמ
 רד הני דָחֶא שאְרָהְו :לעוש ץֶראלֶא הָרָפְע ְּךֶרֶּר 8

 "לע ףקשנה לוטה ּדָרָד הָנְבִי דָחֶא ׁשאֹרָהְוןורה תי
 שלַכְּב אָצְמי אל שָרַחְ :הָרָבְרִמַה םיִעבַצה יג 9

 ברח םיִלְבִעָה ּושעי ןּפ םיִּתְׁשְלְפ ךְמָאיִּכ לארשי ץרא
 -תֶא שיא שוטלל םיִּתְשלָּפַה לאְרְשיילָב ודְרמ :תיִנָח וא כ
 הָתיָהְו :יִתָשְרַהַמ תַאְו ומְְּרכ-תֶאְו ותאדתֶאְו וָּתְשרֶחִמ לו

 ןושלק ׁשְלְׁשלְו םיִתֶאְלְו תשרחמל םיפ הריצפה
 םי מדרקהלו - ו-7
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 22 אלו תֶמֲחְלִמ םָֹב היה :ןְבְרָּרַה םיִצַהְלּו םיִמדְרְכַהְלּו
 -זרָאו לִאְׁש-תֶא רֶׁשֲא םֶעָה"לְּכ דָיְּב תינַחְו בָרֶח אצִמִ
 23 םיתשלּפ בצמ אצמ ו תילו לּואָשְל אֵצמַּו ןָתְנֹ
 :שמָכמ .רכעמזלָא

 הו .Car. XIV די
 א ויָלָכ אשנ רעגהלָא לּואָשְרֶּב ןָתְנֹ רמאיו םויה יהו
 ויבָאל ולה רָבְעַמ רשא םיּתְשלְפ בצמ"לָא הָרּבִנְו הָכְ
 : ןוִמְרֶה תחת הָעְבִנַה הָצְקְּב בשזי לואְׁשְו :דיִנֲה אל
 3 הֶיְחֲאְו :שיִא תֹוִאמ ׁששְּכ ימע רֶׁשֲא םעְָ ןורנמְּב רֶׁשֲא
 הוהְי ןהפ יעד םָחְניִפְְּב | דֹובְכִא יִתֶא בוטחַאְדּב
 + ןיבו :ןָתָנְו ךלָה יִּכ עדי אָל םֶעָהְו דופא אשנ הֶלְשְּב
 ןביִּתְשְלְּפ בצמ-לע לבעל ןָתְ שק רֶׁשֲא תורּבְעַמַה
 םשְו הֶזמ רֶבעָהמ עלפהׁשְו המ רֶבַעָהִמ טלפַהְְׁש
 ה קּוצְמ רָהֶאָה ןשה :הָנָפ דֶחֶאְה םשו ץצב רָחֶאָה
 6 רֶמאַֹו :עבָג לומ .בֶננִמ ךָהֶאָהְו שָמְכִמ לומ ןופָצִמ
 םצמלָא הרְבַעְו הכל וילכ אשנ | רעגַה-לֶא ןַתָוה
 ;דוהיל ןיא יכ טל הוו השע ילוא הָלֵאָה םֶלרֲעַה
 ל ּויִלַכ אשנ ול רֶמאֹו :טַעְמב וא בֵרְּב עישוהְל רוצְעַמ
 ּדַבָבְלּכ מע יגגה ךל הטנ ךבבְלּפ רֶׁשֲא-לַּכ השע
 וניל םיִשְנַאָהְדְלֶא םיִרְבְ ונחְנָא הגה ןָתְנוהְי רמאיו
 קככילא ונעינהדדע ומה ונילא ורמאי הכיסא :םֶהילֲא
 ורמאי הפדסאו :םֶהיֵלֲא הָלַעְנ אלו ויִּתְחַת ּונְדַמְעְו
 :תרֹוִאָה ּונָלדהַה ּוטדָיִּב הוה םֶגָתניְּכ ּונילָעְו וניל לע
 דגה םיתשלפ ורמאלו םיִתְשְלּפ בָצְמְ"לֶא םהינש ול
 לעװ :םָׁשְראָבַהְתַה רֶׁשֲא םיִרחַהְדִמ םיִאְצ םיִרְבע
 לע ורמאיו וילְכ אשנזתָאְו | ןְתְנודתֶא הָבֲצמַה ישְנַא

 לכ אשנלָא מי רֶמאֹו רָבָּד םָכְתַא העידו ונילא
 וג "לע ןָתְְי לָעִמ :לֵאָדְׂשי ךָיְּב הָוהְי םֶנָתְנַּכ יִדֲחַא לע
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 ןְתְנו .ינפל ולפיו וירחא וילכ אשנ ויִלנרדדלעו ודי
 הָנשאָרָה הָכִמַה יִהָּתַו :יָרֲחַא תַתֹומְמ וילכ אשנ 4

 יִצֲחַבְּכ שיא םיִרָשָעַ ויִלָכ אשנו ןֵתְנֹי הָּכה רֶׁשֲא
 -לָכְבּו הרשב הנחמב הָדְרַח יֵהְתַו :הדש רמצ הָנֵעַמ
 ץֶרֲאָה ןגְרּתַו המה-דםג ּוֵדְרָה תיִחָשַמַהְו בצְמַה םֶעֶה
 זרעֶבגב לואשל םיפֹצַה ארו :םיהלא תֵּדְרֲחְל יֵהְּת
 רַמאיו :םלהו דל גומנ ןִמֲהַה הנהו ןמעב
 וטמעמ ךלה ימ וארו אנרדקפ ותא רֵׁשֲא םָעְל לּואָש
 לואש רָמאֹו :וילכ אשנו תש ןיא | הגהְו ודקפוו
 זכיקלַאקה א היְהְכ םיהלֲאָה ןורא הָׁשנַה היחֲא

 ןהפהדלֶא ליאָׁש רָכַּד דע יהו :לָארְשִי יִנְבּו אוהה םִויַּב 9
 ' = ברו דולה לו םיִתשלפ הָגְחַמְּב לשא ןומַהַהו
 לכ לאש קעו +ףדָי ףסא ןקפה"לא לאש רמו כ

 שס -

6 

7 - hd 

8 - 

 ה לבה הרָאָ "הלו הָמּהְמ ּוהֿעַרְּב שיא ג
 זרנַחמַּב םמע ּולְע רֶׁשֲא םושלש לוִמְתֶאְּכ םיִתְשְלּפַל
 :לואש"םע | רשא .לֶאְרְשייסע תויהל הָמָהדִנְו ביִבָס

 םירְפְאדרַהְּב םיִאְַהְתַמַה לֵאָרְשִי שיא לכו :ןָתָנוְ 9
 םֶהיֵרֲחֲא המַה--םנ וקְבְד םיִתְׁשלַ וְנהיֵּכ ּועֲמָׁש

 :לארשיחתֶא אוהה םִַכ הוי עשו :הַמֲחְלִמַּב 3
 םויְּב שנ לארשידשיאו :ןוא תיב-תַא הָרְבָע המחלמהו 4

 -רֶׁשֲא שיאה רורָא ראל םֵעָהתֶא לואָש .טָאו אוהה
 -כְּכ םעֶמיאְלְו יִבָיִאמ יִתְמקִת ברעֶהירע םַחָל לָכא

 ונפל שבד יהיו רעיב ּואָב ץרַאָה-לְכו :םָחָל םַעָה הכ
 ךןיאְו שבד ךלה הגהו רעוהדלא םעָה או :הָרָשה

 "א במ :הָעְבְשַה"תֶא םעְה אָרְייִכ פלא ודי גישמ יז
= i Md 

 שא .A הת, |
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 -לֶא ו :Ww הי בש שבה תרי ּהָתֹוא לכו דָיְּב רָשֶא
 ₪ עיבשה עֵבְׁשַה רמאיו םֶעָהִמ שיא ןַעִיו :ויניע הָנֲארתַו ויפ
 בָחְל לָכאָירָשֶא שיִאָה רוָרָא רמאל םָעָהְתֶא דיְבָא
 ₪ דאר ץֶרָאְה"תַא יֵבֲא רֶֶ ןמנו רמאיו :םַעַה ףעװ םויה
 ל אול יִּכףִא :הֶזה שְבִּד טעֶמ יִתְמַעְט יִכ יֵניֵע ורָאיּכ אנ
 הָתַעְיִּכ אצְמ רֶׁשֲא ויִבָיִא .ללשמ םעה םויה לֵכֲא לבא
 וו םיִתָשְלּפְּב איהה םִיַּב וכו :םיִתְׁשְלפְב הָּכַמ הָתְבְראל
 יג לֶלָשיילֶא םעָה שעמ :דֶאְמ םעְה ףעו הנליֲא ו שמְכִמִמ

 םָעָה לכא הָצרֲא וטחשמ רב נבו רקבו ןאצ זק
 33 םםיאטה םַעָה הנה רמאל ליאָׁשְל ודיג :טרהלפ
 ןְבֲא םויה ילא ּולְג םֶּתְדְנְּב רָמאַֹו םֶַּה-לַע לָכָאְל הנהיל
 ושינה םהל םתרמאו םַעְב וצפ לואש ראו :הלודנ
 -אלו םֶּתְלַכאו הוב םֶתְטִחְשו והיש שיִאְו ורוש שיא ילא
 שיא םגהלָכ שנו םּדַהְדלֶא לכאל הוהיל ּואְמֲחָת
 הל ַחַבְוִמ לואָש ןְבַו :םָׁשיטֲתְׁשִ הלילה ודיְב .וךוש
 % רֶמאֹו :הוהיל ַחבְזִמ תֹונְבל לחה ותא היה
 רואדדע וםֵהְב הוכנו הליל םיִתָשְלּפ יִרָחַא הדרג לּואש
 ניֵעְּב בוטהלֶּכ ורמאמ שיא םֶהְּב רֶאְשנאלְו רקבה
 :םיִהלֵאָה-לֶא םֶלָה הָבְרְקנ ןקפה מא = י רשע

A "3 

 3 -ב םנתְתַה םיִתשלפ יִרָחֶא דֵרֲאַה םיָהלֲאָב לאש לאש

3 ee) 

 תאטחה הָתְיָה מב וארו ּוַעְדּו םַעָה תונפ לכ בלד
 39 "םא יכ לארשידתא ; עישומה הוהְידיח יכ :םויה תאזה

 :םבעה"לְָכמ והגע ןיאו תמי תומכ נב ןָתָעִַב וש
 מ ןתְנְְו נָא דָחֶא רֶבַעְל ּוְהּת םָּתִא לֵאָרְׂשי-לְּכילָא רָמאֹה
 בטַה לּואשדלֶא םֶעָה ורמאיו דָחֶא רֶבַעְל הָיְהְנ יִנְּ
 וג ללֶאָרְשָי הלא הָוהְילֶא לּואָש רָמאֹה :השע דע

NE roo |הבה  
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 30 | קספ עצמאב אפ + 6



 .CAP 14. 15 וט די א לאומש 466

 רֶמאַו :ּואָצְי םַעָהְו לִאָׁשְו ןְתנְו דָכְלַו םיִמָת הָבָה ו
 רמאו :ןָתָנו דכליו יִנְּב ןָתְנֹו ןיבו יניב וליפה לואָש 3

 ןמְנְו ול"רו הָתיִשָע המ יל הָדיִגַה ןְתְנְו"לֶא טאש
 שבד טעמ יֵדְיְּב-רְׁשֲא הממה הָעְְּב יִתְמַעַט םֹעֶט רֶמאֹו

 ףיקי הָכו םיהלֶא השעיזהכ לּואָש רַמאַו :תּומָא ננה 4
 תומָי ןתְנויה לואשדלֶא םֶפַה רמו :ןֶתְנוי תּמִת תומחיּכ המ

 -יַח הֶליִלָח לֵאָרְשִיִב תאוה הלחנה העשיה הָשָפ רֶׁשֲא
 הֶׂשָע םיִהלֲא-סעיכ הָצְרַא ושאר תַרְעַשמ לפידסא הוה

 "לַעַיו :תמדאלו ןָתְנ-תֶא םַעָה ודפיו הוה םויה %
 : םםמוקמל וכְלַה םיִּתְשְלפ םיִתְׁשְלַפ ירֲחַאמ .לואָׁש

 לבב | ביבס םחליו לארשידלע הכולמה דכל לָאָׁשְו +
 :הבּוצ יֵכְלמְבּו םודָאְבו ןֹומַעהיִנְבְבּו | םָאֹומָּב יביא

 ךַו ליח שעװ .:עישרו הנפירְׁשֲא לכְבּו םיִתָשְלְּפַבו 4
 עב ויה = = :והסש ךימ לאְרְשיתַא למ קלָמָעְדתֶא ו

 הָריִכְבַה םש ויתְנב יתש םשְו עושיּכְלמו יושי ןָתְני לּואָש

 םםעְנִחַא לאש תשא םשו :לקימ הָנטְקַה םשְו במ
 :לואש דוח רָנְדְב רֵגיִבֲא ואָבצִדִרַש םשו ץעָמיחַאדתּב
 יהתו = :לֶאיִבָאְדִּב רגבאיִבֲא רנו לּואָשיִבָא שיקו ג

 לואש הָאְרו לואש ימי לכ םיִתְשְלְּפלַע הָקָזח הְמֲחְלמַה
 :וילֶא והָפְסַאַו ליִחְְְּבדלְכְו רובנ ׁשיא-לכ

 .Car. XV וט וט

 ףלמל וחשמל הָוהְי חלש יתא לּאָש-לֶא לֶאומש רַמאַי א
 :הָוהְ יִרְבד לוקל עמש הֶתַעְו לארשידלע ומעְדלע

 קֶלמע הֶׂשֲערְׁשֲא תא יּתְרְקֶּפ תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָפ ל
 ;רָּתַע :םִיָרְצִמִמ ותְלַעָּב ךרדּב ל םשדרשא לֵאְרְשל 3

 אָלְו ולדרָשאילָּכ"תֶא םֶּתְמְרְחהְ קלְמַע-תֶא הָתיִּכַהְו ךל

 הניה ללשמ הקאירע שיאמ הלמה לע לט
WPהרש  > = = on laרושמ  

 רכז יס חוטסה ז. 1. לט
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 לואָש עמ :רֹומֲח-דעְו לַמָנִמ הָשדדַעְו רושמ 4
 תרשעו ילגר ףֶלֲא םִיַתאָמ םיִאְלמַּב םֵדָקְפַמ םָעָה"תֶא
 ה בֶרָי קמ ריעידע לאש אבו :הָדוהְו שיא-תֶא םיִפְלֲא

 דופתמ ּודְר ּורָס ּוכְל יקהלֶא לואָש רָמאֹו :לֵחנ <
 נְב-לְכדםע סח התשע הָתַאְו ומע לפסאדפ יקלמע
 דיו :קלִמִע ףותמ יניק רסינ םִיָרְצַמִמ םָתֹולֲעְב לֵאָרְׂש

Nd רׁשֲא רוש דאב הֶליוחְמ קלְמעהתֶא לאש 
 טעָהילְּכדתֶאְ יח .קלְמעְ"ךְלמ נַאתֶא שפתו :םִָרְצִמ
 -לַעְו אלע םֶעָהְו לאש למ :בֶרָהדיִפל םיִרֲחָה
 בוטה-לָכ-לְַ םיִרָכַה-לעו םִינשמַהו רֶהְּבַהְו ןאצה בטימ
 התא סמ הֶזְבַמְ) הָכאָלמַהלְכְו סטירה ובא אָלְ

 הַחָרִימוּ  וו יִּתְמֹהְנ :רמאכ לאומשדלא הָיהְי רב יֵהֵמ
 יִרָבְדדתֶאְו ירחאמ בש"יפכ ךלמל לואשדתא יתַכלָמהיִ
 :זרלילה-לכ והלא קנו לַאמְשל לח םיקה אל
 לַאמְׁשל דו רֶכָּבַּב ליִאָׁ תאקקל לאמש םֶכְשיו
 רבו בפיו די ב םיִצמ הָגהְו הלמְרְַה לאְׁש-אַּב רמאל
 לּואָש ול רֶמאּו לואְשדלֶא לאומש אבו :לֶנלגה דר
 ו4 לֶאומְש מאו :הֶוהי רבידתַא יתמיִקָה הוהיל הָתַאדורְּ
 :מש יכנָא רשא רבה לוקו זאב הזה ןאצה-לק המ
 וט לע םַעָה לַמָח רֶשא םואיִבַה יקלמעמ לואָש רָמאֹּר

 וז -

 רַתויַהתַאְ |ףיקלא הוהיל חְבְז ןעמל רַכְּבַהְו אצה בטימ
 6 ל הָדינַאו ףרה לּואש"לֶא לאמש רמו :ּוטְמְרָחַה
 :רָּבַּד ול ורָמאֹו הלילה ילֶא הי רָּבִד רֶׁשֲא תא
 וז יטְבש שאר דיפ התא ןֵטָכיסַא אֹולֲה לֵאמְׁש מא
 8 לש :לאְרשידלע דלמל הנהי ןחשממ הָּתַא לאְרשי
 -תֶא םיִאָטַחָה-תָא הָּתְמַרֲחַהְו ךל רַמאֹו ְךרָדְּב הוה
 ופ תְעַמָׁשאְל הָמָלְו :םָתֹא םֶתּולָּכידִע וב ָתְמַחְלנְו קלמע
 לוקב ה האשה

- 

 62 | יילכ

 1 כ

 1 שכ
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 :הרוהְי וניעְּב עְרֶה שעתו לְלָׁשַה-לֶא טעתו הוהי לוקְּב
 קב יתעמש רשא לֶאומְשדלֶא לואש מא כ

 גנָא-תֶא איבָאָו הוי נֵהְלְׁש-רׁשִא ךרדמ לאו הוה
 ללשהמ םעֶה חקיו :יתמרחה סלמעדתֶאְו קְלָמע דֶלַמ 1

 :לגלגב ףיהלֶא הוהיל הבול םֶרַחַה תישאר רֶקְבּו ןאצ
 זםיחב תולעב הָוהיל ץפתה לֶאימש רמו 22

 ביִשְקַהְל בוט חבֹומ עמש הנה הוה לקְּב ַעֹמְׁשִּכ
 םיִפָרְתּו ןָאְו יִרְמ םסָקהתאַטה יִּכ :םיליא בלחמ ₪3

 :ךלממ ָךסָאמו היה רביז"תא ְּסַאְמ ןעי רצפה
 דיִפ-תֶא יִתְרְבְצְיִכ יִתאָטְח לֵאמְׁש-לָא ליִאָׁש רָמאַו =

 :םֶלקְּב עַמְׁשֲאְו םָעָהתֶא יִתאר יִּכ ּףיָרְבְּדיתֶאְו הָוהְ
 :הוהיל הוחתשאו יִמָע בוש יִתאָטַחְדתֶא אנ אָש הָּתַעְוה
 יכ ְךַמע בושֶא אל לּואָשדלֶא לָאּומָש רַמאֹ 38

 ילע ְּךלַמ תויקמ הָוהי ךְסָאְמַו הָוהְי רַבֶּדהתֶא הָּתְסִאָמ
 :ערקו לימי קחי תַכָלָל לֵאומְׁש בפיו :לארשי יז
 ל הוה ערק לאומש וָלֲא מאו 8

 :ךממ בוטה דעְרְל הָנְתְנ םִיה דילָעַמ לאְרשי
 :םרקל אה םֶדָא אַ כ םְ אורקל לאְרשחצְ
 לארשי דעו ימע נקד א ינדְּבּפ הָתַע ִתאָטַח רָמאַה ל
 .לאומש בש ְחָהלֲא הנהיל יתוחתשהו ימע בוש ו
 לאִמְש רָמאַו = = :הוהיל לֶאָׁש וחתשמ לש יִרְחֶא ג

 הנדעמ נא וילא ליו קלמע ךלמ גְנאתֶא ילא ושיגה
 לאמְׁש רַמאְו | :תומהירמ רפ ןֵכֶא נָא ראו
 ךמא םישקכ לכשתךכ ְּךּבְרַה םיש) הָלְכש רֶׁשֲא

 לוו :לנלגּב הָוהָי ינָפְל גְנָא-תֶא לֵאּומְׁש ףסשיו 4
 :ללואָש תַעְבִ יתיִּבדלֶא הָלָע לּואָשְו הָתַמְרִה לאימש

 -יכ ותומ םוידדע לּואָשדתֶא תוָאְרל לאומש ףסידאלו הל
nseלבאתה ו  
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 -תֶא ְךיִלְמַהיִכ םֶחְנ הוה לואשדלא לאומש לָפַאְתַה
 :לָאָרְש-לע לואש

Car.XVI. TWוש  

 א -לֶא לָפִאְתִמ הָּתַא יִתמדדע לַאמׁש-לֶא הוהְי רמו
 ןמָש ףנרק אמ לֵאָרְׂשִי-לע ףלממ ויֵּתְסַאָמ נָא לואש
 5 ונְבְּכ יתיארדיכ ימתלהדתיּב ישידלָא דלְׁשֶא דלו
 2 יננְרהְו לאש עָמָשו .ךלא ךיא לאומָש רמאוו :ּדְלַמ

 תראו ףריב חת רֶקְּכ תַלָע הוהְי מא | *
 3 לעידוא יכנָא הבוב יש תאַרְקְו :יִתאָּב הוהיל בול
 4 שו :ףילא רמא-רׁשֲא תא יל } קחשמו הֶשַעַתְִרֶשֶא תא
 ודרחיו םֶהָל תיִּב אב הוה רָּבִד רֶׁשֲא תא לאומש
 ה םולש | רָמאַֹו :ףאוב םלש רַמאו ותארקל ריִעָה ינקו
 שדקיו חַבַּב תא םָתאָבו ושדקתה יתאכ הוחל חבְול
 6 םָאוכְּב יהו :חבול םֵהְל אר ויָנָבדתֶאְו ישידתֶא
 :וחישמ הָוהְי דגנ ךא רמא'ו בָאיִלֶאתֶא אר
 ּהְבְלֶא והאְרמדלֶא טבֲהלַא לֵאמְׁש-לֲא הוה רַמאֹ
 םָדֶאַה יכ םֶדֶאָה הֶאְרי רׁשֲא אלו כ ּוהיִתְסַאְמ יִּכ ֹותָמֹוק
 -ִלָא יש אָבְקִו :בבלל הֶאְרי הוהיו םיניעל הָארי
 רַהְבאְל רזכיטג רמו לאמש ינפל והרבעיו בֶדְניִבָא
 יהו רֵהְביאְל הוָּב"םנ רָמאיו חמש ישי רבעיו :הוהְ

 -לֶא לאומש ראו לאומש יל וב תעְבש ישי רָע
 ומתַה 'שידלֶא לֶאומְש רָמאּו :הָלְאְּב הָוהְי רֶחְבִדאְל ישי
 רַמאיַו ןאָצְּב הער הגה ןמְקַה רֵאָׁש דֹוע רָמאיו םיִרָעְגַה
 :הֿפ ואפ-רע בס אלי ּנָחָכְ החלש יִׁשי-לֲא לאומש
 יאְר בּטְו םיניע הפ למר אוהו והאי חלשיו

 ג חקיו :אּוה הָזִּכ ּוהָחָשִמ םּוק הודי רָמא
 חלצתו ויָחֶא בֶרָכְּכ ותא חַשמיו ןמשה ןרסדתֶא לֶאּומש
 חור וע
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 לַאמְׁש םָכיו הָלְעַמְו אּוהַה םיַהִמ דֹוָד-לֶא הָוהְייחּור
 ותתעְבו לּואש םעַמ הָרָכ הָוהְי ַחוָרְו :הָתָמְרָה דלי 4
 דחדגה ויָלֵא לּואָשדיִדְבע ּורְמאַֹו :הָוהְי תאמ הָעְרַחּוֲר וט
 ףיִדְכַע וננדַא אנרמאי :ךתעבְמ הָעְר םיִהְלָאדַחור אָנ 5

 יִלָע תֹויָהְּב הָיָהְו רכב ןגנִמ עדי שיא ושב נפ
 -לֶא לואש רמאיו :דל בוטו ודב ןגנו הָעְר םיהלַאדחור וז
 עו :ילֲא םֶתֹאיִבֲה ןגנְל ביִטיִמ שיא יל אנואר ויִדְבְע 8

 יִמָחְלַה תיב שול ןב יִתיִאְר הנה רמאיו םיִרְענַהמ ,דָחֶא
 רַאְת ׁשיאְו רָבְּד ןובְת הָמְחלִמ שיִאְו ליד רובגו ןננ עדי

 החלש רֶמאֹו ישידלֶא םיכָאלמ לואש חלשיו מע הָוהינ 9
 דל רומח ישי חכו :ןאצב רשא כ דֶודתֶא יִלֲא כ

 :לֵאְׁש-לֲא ו דוד חהלשיו דָחֶא םיזע ידנו ןיי דאו
 זיהו דאמ ּוהבָהֶאו ונפל דמעו לואְׁש-לֶא דוד אבו לו
 אָנ"דְמעַי רמאל ישידלא לּואָש חלש :םילכ אשנ ול 22
 םיהלֶאדחור תֶיַהב הָיִהְו :יניִעְב ןח אָצְמיִכ נפל דוד 5

 טואְׁשְל ְְו ודי ןגנו רִנְבַהדתֶא דֶוְ חָכְלְ לואָשלֶא
 :הָעְרַה חור למ הֶרָכְו ול ביו

 .CaP. XVI זץ ןי

 הכש ּופְסָאַו הָמְחְלמְל םֶהֵנֲחַמ-תֶא םיִּתְשְלַפ ּופְסַאָו א
 :זכיִמד סֶפְאְּב הָקְזעְרִיִבּו הכושדךיב ונח הדוהול רֶׁשֲא

 וכרעיו הָלאַה קַמַעְּב ּונָחַו ופְסָאְנ טארשידשיאו לּואַשְו ל
 להָהְדלֶא םיְִמל םיתשלפו :םיִתְׁשִלַּ תארקל הָמָחלִמ 5
 אַצו :םהיניב אָיְנהְו הֶזמ רֶהָהְלֶא םיִדָמְל לאְרשו הומ 4

 ׁשַׁש ֹוהְבָנ תנמ ומָׁש תיל םיתשלּפ תונחְממ םִנַּבַהׁשיִא
 אּוָה םישקשק ןוירשו ושאר"לע תֶשחְנַעְבוכְו :תֶרֶו תֹומֲא ה
 :תֶׁשֲחנ םילקש םיִפְלֵאתְׁשַמָח ןוירשה לקשמו שב |
 ץֶחְו :ויפסּכ יב תֶשָחְ ןודיכו .וילנר"לע תֶׁשֲחִנ תַחְצִמ ל

 ותינח
 ירק עו צ. 7, יח
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 םיִלָכְׁש תואמ"שש ֹותנֲה תֶבָהְלְו םיִגְרֶא רונמּכ ּותיִנָח
 8 תכרעמילָא ארקיו דֹמֲעַו :וינפל ךלה הגצה אשת לזרּב
 תילָה המְלִמ ךרעל יאצת הָמָל םָהְל רֶמאּו לֶאְרְש

 הז ד

 דָרָיְו שיא םֶכְלוְרְּב לּואָשְל םיִדְבֲע םּתַאְ יתשלפה יכנא
 9 םידבעל םכְל ועייהְו יִנָּכִהְו יִּתֲא ,Capp ללוידסא :ילא
 םָתְדַבע םידבעל כ םתייהו ויֵתיִּבַהְו ולדלַכּוא ינַא-סָא
 י לֵארְׂשִי תוכרעמהתֶא יִּתְפַרַח נא יִּתׁשלַּפַה רמאיו :ּגָתֹא
 1 -לָכ לואש עמשיו :דַחְ המח שיא ילדונִת הוה םויה
 :רֵאְמ וארו ותחיו הָלֶאָה יִתְשלָּפַה יָרְבִד"תֶא לַארׂשי

 ג: משו הָדוהְי םָחְל תיבמ הוה יִתְרְפָא שיִאְרּב דודו
 :םיִׁשנֲאַב אָּכ ןָקז לואש ימי ׁשיִאָהו םיִנָב הנמש ול ישי
 13 ללואש-ירֲהא וכלה םיִלְדנַה ' יׁשיהונְּב תשלש וכל
 קדמהלמב וכלה רֶׁשֲא וָנְּב תָשְלְש ו | םשו הָמְתְלִמְל
 4 ודו :הָמש יִשלָשְַ םֶדניִבֲא ּוהְנָשִמּו רוכְּבַה .בָאילֶא
 וט וו :לּוָאָש ירחא וכלה םילדגה הָׁשלׁשו ןטֶקה אה
 :םֶחְלתיִב ויבֲא ןאצדתֶא תוערל לאש לעמ בשְו ךלה
 66 :םםי םיִעָכְרַא בענתו ברעהו םַּכְׁשַה יִתְשלּפה שנ
 גז הזה .אילקה תפיא מאל אניחק ווּ דודל ישי רמו
 18 תֶרָשַע תאו :ףיחאל הגסה ץֶרֶתְו הוה םֶחל הרשע
 ךיחַאתֶאְ ףֶלֶאָה רׁשְל אית הֶלֲאְה בֶלָחַה יציִרֲח
 19 לָכְו הָמַהְו לָאְׁשְו :חָקַּת םֶתָּבִרעדתֶאְו םולשל דֶקָּפִת
 :םיִתְשְלּפִיִ סימל הֶלֵאָה קמע לארי שיא
 כ ךליו אשי רמש-לע ןאצהדתא שטו רָכבַב דוד םכָׁשַ
 הכרעמה-לָא ו אָציַה לוההו הָלְנעַמַה אמ ישי והוצ רֶׁשֲאַכ
 21 קרכרעמ םיּתְשִלְפּו לאְרִשי רע :המחלמב ועְרַהְ
 32 ליל וילעמ םילָכַה-תֶא דוד שטו :הָכְרעַמ תאָרָקל
 :םולְׁשְל יָחָאל לאש אבי הָכְרעמַהץֶרַו םילכה רמש

 אוהו
 התפנבהז.ע קמץמק.ה
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 יִתְשְלָּפַה תִיְלְג הלוע םִינָּבַה שיא הָּנַהְו םמע רָּכַדְמ ו אּוהְו 3
 הָלֵאָה םיִרְבְּוַּכ רדיו םיתשלפ תורעממ תנמ מש

 וכי ׁשיִאָה"ִתֶא םָתֹוארב לֵארְׁשִי שיא לכו :רוד עַמְׁשִַה 4
 שיאה םֶתיִאְרַה קֶאְרשִי שיִאורָמאַּו :דאְמ ואְרִיַ ויָנָפִמ הכ

 שיִאָה הָיַהְו הלע לַאְרְשיתֶא ףרחל יכ הוה הֶלעֲה
 תי ֹוּתְּבתָאְו לדג רֶׁשֲע דלמה | רָשע ּונכײרְׁשַא

 רֶמאֹו :לֶאְרְשיּב ישפח השי ויֵבֲא תב תֶאְו ול ₪

 שיִאְל הָשְָיהִמ רמאל ומע םיִדְמַה םיִשְנַאהילֶא ד
 לֶאָרְׂשִי לעמ הָפְרִח ריפהו זֶלַה יִתְׁשלֲּפַהדתֶא הָּכִי רֶׁשֲא
 םיִהְלֲא תוכרעמ ףרח יּכ הוה לֵרָצָה יֵּתְׁשלְפַה יִמ יִכ
 הֶשָעִי הָּפ רמאל הָּוַה רֶבְּדַּכ םָעָה ול רֶמאַו :םייח

 ורָּבַדְב לודגה ויִחֶא .םָאיִלֶא עמשיו :ּנָכַי רשא ׁשיִאָל 8
 -רחהַמְל | רָמאֹו דוב בָאילַא ג : ףַאירַחיו םיִׁשְנאָה-לַא

 יָא רָבְדמּב הֶנהַה ןאַצה טְמ תַטְנ ימ-לעו דדי
 הָמְחְלַמַה תואר ןעמל יִּכ ְּךַבְבִל עֶר תֵאְו ךנְרזתֶא

 :אּוַה רכד אולה הָתִע יתישע המ דוד מא :ּתְדְרָי 9
 הָבְׁשִנ הזה רָבְּדִּכ רָמאַֹו רחא לומ-לָא ולצֶאמ בסו ל

 רַשֶא םיִרָבְדַה עָמשיו  :ןושארה רֶבּדִּכ רֶבִּד םָעָה
 -לָא ' דוד רֶמאַֹו :ּוהֲחָּקּ לואש"ינפל ודיגו דוד רָבְּד 32

 -םע םָהְלְ דלי הב 'וָלְע םָרָאזבל לפידלא ליאָׁש
 תֶכְֹל לכות אל דודלֶא לאש רמאוו .:הָוה יִתְׁשְלְפַה 38

 שיא אּוָהְו הָּתַא רַעְניִּכ וע םֶחָלַהְל הוה יִתָשְלָּפַהלֶא
 ףדבע היה הער לואָשלֶא דוד רמו :יָרענִמ הָמָחְלַמ
 :רָדָעְהַמ הש אָשָנְו בודהדתַאְו יֵרֲאָה אָבו צב ויבָאל

*.1 2" = 5 

 הָּכַה םחהמנ יָרֲאָה-תֶא ג :ויִּתיִמֲהו ויקה יקב 6
 ףרח יִּכ םהִמ רַחַאְּכ הוה לֵרעַה יִתְשלפה הָיָה רבע

ST = Wd reתכרעמ  
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 זז יָנְלֲעַה רֶׁשֲא הָוהְי דוד רָמאַו  :םייח םיִקלֶא תֶלְרַעַמ
 זדוה יתשלפה ךימ ינליצי אוָה בדה ךימו יִרָאָה דמ

 :דמע יהי הוחינ דל לָדלֶא לֵאָׁש רָמאְה * 
 גײ ישאר"לע תֶׁשֲחנ עֶבֹק ןֶתנו וידמ דוְדתֶא לאש שליו
 49 ויףמְל למ וּבְרַה-תֶא דוד רנחמ .:ןוירש ותא שָּבְו
 לכואדאל לּואשלֶא יָד רמאוו הָפנאְל יִּכ תֶכָלְל לָאװ
 מ חיו .ּויְלָעַמ רוד םֶרסו יתיִפנ אָלִּכ הָלְאָּב תֶכְלְל
 לח/הְךמ | םֶנְבֲא יקלח הָשמָח וֶלְדרַחְבִו ודב ,דלקמ
 ודב ועלקְו טּוקְליבו יָל"רָׁשַא םיערַה יִלְכּב םֶתֹא םש
 4 ולא ברקו דלה יתשלפה ליו :יִתְשלְפַה-לֶא שנמ
 42 -זרָא הארי יִתָשלָפַה טו :יינְפְל הָנצַה אשנ שיִאָהְו
 :רֶאְרִמ הפנ-הסע .ןנמדאו רע הָיְהיִּכ והָזְבִמ דוד
 6 ילֲאאָב הָּתַאיִכ יֵכֹנֲא בֶלְכָה דוְדְילֶא 'ִתְשלְּפה רֶמאיַו
 4 מאו  :ויקלאּב ךָדחתֶא יִּתְשלְפַה ללקיו תֹוָלָקמב
 ףועל + ףְרָשּבִדתֶא הָנְתָא יֵלֲא הכל דלא יִתְשְלָּפַה
 המ יִתְׁשלפַהלֶא דוד רָמאַו :הָרְׂשַה תַמָהָבְלו םמָׁשַה
 לאב ִכנָאְו ןדיכְבו תָנֲחַבּו בֶרָחְּב יֵלֲא אָּב הָּתַא
 :ְתְפַכַה רשא לאְרשי תּוכְרַעַמ יהלֶא תב הָוהְי םֶשְּב
 6 "א יֵתֹרְפַהו ףיתפהָו יִדְָּב הָיהְי ףֵרנסִי הוה יה
 הוה םיַה םיִּתְשלְפ הנַחמ רֶגָּפ יתתנו ְךיִלְעִמ ךשאר
 שי יכ ץֶראָה"לְּכ דיו ץֵרָאָה תיחלו םימָׁשַה ףועל
 4 םֶרֲחְּב אל"יפ הזה לֵהָקַה-לּכ עְדו :לֵאָרְשִיְל םיִהְלֶא
 זכְכְתֶא ןתנו המָחְלַמַה החיל כ הוי עישוהי תב
 % רוד תארקל ברו ךלינ יתִשְלָּפַה םק"יפ הָיְָו ריב
 ₪ הש ":יִתָשלפה תארקל הָכְרעמַה ץֶרמ דוד רהמננ
 -זרָא ךינ עלק | ןְבָא םשמ חוו יֵלַָּה-לֶא ולָתֶא דו
 ונפ"לַע לפיו ֹוְצַמְּב ןָבָאַה במ וחַצְמלֶא יתשלפַה

 הצרא
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 תֶא ו ןְבַאְבו עֶלָקב יִּתְׁשִלֲּפַהְדִמ ֶּד קחו :הָצְרֶא כ
 דמֲעו דוד ץֶרִמ : : דוידי ןיא בְרֶחְו ודתמיו יִתְשְלְּפַה ו

 ּוהַתְתַמיו ּהָרָעַתִמ זמ ּהָפְלָשיו ו וכ רחדתַא חַקיו יִתְשְלַּפַה לֶא

 זכְרוּכִנ תַמְּכ םיתשלפה יִאָרּו ושארדתַא ּהָבדתָרְכו
 -תֶא פדרו שרו הדוהיו לארשי שנא מכר :ּוכנִח פע

 יללח טפו ןורקע ירעש דעו אנ אובד םיתְשִלְפַה
 וכבשה :ןורקַעהדדעו תנ=רעְו םִירעש ְרָרְּב םיִּתְׁשְלַפ 3

 :םֵהנֲהִמ"הָא יפשיו םיתְשלפ יֵרֲהַא קלדמ לֵאָרְשִי ינ יג
 -תֶאְו םֶלְשּורי והאב יתְשלּפה שארדתא דוד הק 7
 קצַצְי דּודדתֶא לואש תוארכו :ולַהָאְּב ם ויִלָּכ ה

 -ֶּב אָבְצַה רש רנבַא-לָא רמא יתשלפה תארקל
 "כא דרמה שפנה רֹנְבֲא רמאו ךנְבַא רעגה הזחמ

 :םָלָעָה הֶזמְדּב הָּתַא לֵאָׁט ךלֶמה רֶמאו :יּתְעָדי =
 רֶנְבַא ותא חק יתשלפ פה"הָא תוכהמ דָד בוש 57
 ויָלַא רָמאו :ודיב יִּתְשלַפַה שארו לֶאָׁש ונפל והאב ₪

 ישי ְּךֶּדְבעֶדָּב רוד רַמאָו רַעָגַה הָּתַא ימה ב לואש

 :יֶמחלַה תי
 .Car. XVID ™ זרי

 הרט הנה שפל לאשלַא הבדל וחלק ידה א
 .םויכ לאש ו והרדקה לושפנכ ןַתָנוהְי ו יב איו דוד שפנב כ

 דודו ןָתָנ ודי תֶרָכ : ויבָא 1 תיִכ בש .a תָנ אל אוהד דה | 3

 טיעמההתא ןָתָנוה טשפתיו :ושפְנָּכ יתא תהא תיִרָּב 4

 -רעו !תועקדדעו ובְרח-דַעְוו וידמו דודל ּוהדָנֶתִיו ויִלָע רשא

 והמשי היבש לואש נחלש רֶׁשֲא ל cS דוד אצ an " :ורנה -

 םםגו םָפֶהִיל ב יִיִעְב בטייו המחלמה ישְנא לע לוא אש

 תוכַהִמ ה בושכ ם rea אובְּב יחיו :לואש ידבע יניעכ 6

 רושל לַארׂש קי : יִרעְדְלְבמ םישנה הָנאָצִתו יתשלפההתֶא א

 תולחמהו ה ווא
 ףק ושל +. 6. ױקוםאוו.! חה"
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 הָחְמִׂשִּב םיִפִתַּכ ךלמה ליִאָׁש תארקל | תֹולחְמַה
 ז זרָכַה ןרמאתו תוקָחְשִמִה םיִׁשְנַה הָנְנְעּתַו :םישְלָׁשְבּו
 8 ערו דאמ לואשל רחיו :ויָתֹבְבְרְּב דָוְדְו ֹוָפְלֲאַּכ ליאָׁש
 נְתְנ יֵלְו תֹובָבְר ודל נתִנ רָמא היי רֶבְּדַה ֹוָניעְּב
 * ךוֶדיתֶא ןןע לאש יִהְו :הָכּולְמַה דא ל רועְו םיִפְלֲאָה
 י קור חלצתנ תרחממ יהי :הֶאְלַהו אּוהַה םויהמ
 ןגנִמ דָוְדְו תיִּבַהִּדותְב אָבִנְתִי לּואָשלָא ו הער | םיהלא
 ו1 זרָא לואש לטו :לואשדריב תינחַהְו םיְּכ ו םויָּכ ויְּב

 :טִימעפ וינפמ רוד בפיו ריקו ךוְדְב הָּכַא רֶמאֹו תינֲחָה
 ופ לּואַש םעַמּו ומע הוי הָיָהיְּכ דוד ינפלמ ליִאָׁש אָר
 13 אבו אציו ףֶלָא-רש ול והמשיו ומעמ לואש והָרְסַ :רָס

 ₪ זדוהמ ליכשמ ָקְרְ-לְכְל דו יִהְנ | :םָעָה גל
 וט :ויִנָפִמ רנו דָאָמ ליִּכָשַמ אּוהדרָשֶא לּואַש ארו :ֹומע
 6 אצָבְו אוי אויפ ךֶודדתֶא בהא הָדּוהיו טָארשילַכו
 12 הלודגה יִּתְב הָנֲה הוד" לואש רמי :םהינפל
 סחלהו ליחְדְבְל י יליהיַה ךא השל ךְלְרֶתֶא התא ברמ
 דדי ובדוהְתו וכ יד יהְּתִלַא רַמָא לּואשו הוה תֹומֲחְלִמ
 ו8 תחפשמ ייח יִמּו יכנָא ימ לואשדלַא דוד רָמאיו :םיתשלפ

 ופ דתֶא תת תב יהו :ךלמל ןח היראה לאַרְשיִכ בא
 יִתְלְחְמַה לאירְדַעְל הָנִתִנ איקְו ךודל ליִאְׁשתַּב בֶרַמ
 כ לּואָׁשְל ודע ךודדתֶא ליִאְׁש-תּכ לכימ בֶהֶאָתַו :הָשאְל
 עו ולדיִהְתו ול הָנְנִּתֶא לּואָש רַמאוו :וניִעְּב רָבְדִה רשיו
 רודלֶא לּואָש רֶמאָו םיִתְׁשִלְפ-די ובְדיִהְתְו שקמל
 ג ובד וְדְבָעְדִתֶא לּואָש וצו :םויה יּכ ןִּתְחְתת םִִּתְשְּב
 ויָדָבַעְילָכְו ךְלִמַה ףִּכ ץַּפָח הגה רמאל םטֶלַּב דָודילֶא
 ג ינֲאָב לואש ידבע וכדי למ ןּתְחְתה הָתַעו ובא
 זםבָכיִניִעְב הלנה דוד רַמאֵַו הָּלֵאַה םיִרְבְּדַה-תֶא דוד

 ןתחתה
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 יִדָמִע ודגמ :הלק) ששי יכְִאְו ְךֶלֶמּב ןְּתַהְתַה
 :דָוָּד רָּבִד הָלֲאָה םיִרְכִּּכ רֶמאָל ול לֶאָׁש

 רַהֹמְב ְךֵלַמל ץפַחְדיִא דֹוָרְל ּוְרְמאְתִדהְפ לּואָש רָמאֹיַו הכ
 לּואְשְו ךלמה יִבְיִאְּב םקֶנהְל םיִתׁשַלְפ תֹוָלְרָע הָאֹמְּב יכ
 דודְל ויָדָבָע ודו :םיִּתְׁשלפיְב ְךֶודתֶא ליִּפַהְל בֵׁשָה
 ןָתַהְתַהְל דוד ינִעְּב רֶבֶּדַה רשיו הָלֵאְה םיִרְבְּדַהתֶא

 ויָשְנֲאו אה ו ךלנ דוד םקנ :םיִמָיה ואלמדאלו ךְלמְב יז
 םֶהיֵתָלְרְע-תֶא דוָד אב שיא םִיָתאָמ םיִּתְשְלְפַכ יו
 לָכִמ-תֶא לאש וָלְרַתִו ךלמב ןקחתהל למל םיִאְלִמ

 לָכימּו ךודיע הי יכ עדו ליאָש אָרּו :הָׁשֲאל וב ₪
 דע ָךֶד ינפמ אָרל ליאָׁש ףְסאּו :ּהָתּבַהֲא לָאָׁש-תַב 9
 יִרָש ָאצַו = :םיִמָיַלָּכ דוְּדתֶא ביא לאש יִהל

 לּואָש ידְבַע לפמ דוד לָכָש םֶתאַצ יִדִמ ו יָה םיִתְשְלְּפ
 :דֶאְמ ומָש רק

 .Car. XIX שי טי

 -תֶא תיִמְָל ויָדְבַע-לָּכ"לֶאְו ב ןָתני-לֶא לּואָש רבי א
 ןתְנהָי דנו :דֶאְמ דָוְדְּב ץפס לואָשְדּכ ןְתנְהו דוד ל

 -רֶמָׁשַה הָתַע ףַתיִמָהל יִבָא לֵאָׁש שקְבְמ רמאל ודל
 יִתְדַמְעְו אצא ינו :ְתאָּבְחנְו רֶתְפַב תְבַׁשְו רקבכ אָפ

 יִבֶאְילֶא ָךּב רכדא יאו םש הָּתַא-רׁשֲא הָדָׂשּב יִבָאדדְיְל
 בוט דוד ןתְַהְי רכדמ | דל יִּתְדגְַו הָמ יתיִאְרו +

 ְָּבעְּב ךְלֶמַה אָמֲהחלַא ולא רֶמאֹו ויָבֲא לָאָׁשלָא
 םָׁש :דֶאְמ ךל"בֹומ וזיֵׂשֲעַמ יכו ךֶל אָטֲח אול יִּכ דוב ה

 :רַעּוׁשְּת הָוהְי שעה יִתָשְלְּפַהדתֶא ו ֹופַכְב ֹוׁשְפניתַא
 םֶדְּב אָמֲהָּת הָּמָלְו חַמְׂשִתו תיִאָר לֶאְרָשְלָכְל הָלג
 ןֵתנוהָי לוקְּב לֵאָׁש עֶמְׁשו :םֶנח ותא תיִמָהְל יקָנ

 רוָרל ןְהְנוהְי אָרְקִִו :תמּוי"סא הוהיַה לּואָש עָבְש 1
esרגיו שקופ ו  
 ףק ילו +. 29.  םיסב התפ +. 28. חיי
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 -תֶא ָתְנִהְי אבו הלאה םיִרְבְּרַה-לְּכדתֶא ןתְנהְי ולד
 8 ףַסותַו | :םושְלש לִמְתְאכ ונָפִל יקָיו לואָשדלֶא דוד
 םֶהָּב ְךִי םיִתְשְלּפִ םֶהְָ דוד או תויהל הָמָחְלמַה
 פ דלא הער | הָוהְי תור יהו :וינפמ סנו הֶלּודְג הָּבַמ
 :ךיב ןגנמ דודו ודב וִתיִנַחְו בשיי יתיִבְּב אה לאש
 י ינפמ רמפיו ריֵּכבּו דָוְדְּב תיִנָחְב תֹוֵכַהְל לאש שָקַבִיַ
 :אוה הֶלילּכ טלמיו םנ דודו ריב תנֲחַהתֶא ךנ לאש

 גג ותיִמֲהְְוורְמְׁשְל רו תיבלֶא םיכָאְלַמ לאש חלשיו
 טלַמְמ ףניִאסא רמאל ותשא לכימ דודל ךגנ רקָלּ
 וג -תֶא לכימ דרו :תֶממ הָּתַא רחְמ הֶליִלַה זשָפִנתֶא
 ו -תֶא לָכִמ הָקּתַו למ חַרְבַו ךליו ןולחה דעְּב דוד
 הֶמָש טעה ריִבָּכ תֵאְו הׁטמֲה-לֶא םשִּתַו םיִפְרְּתַה
 14 תַחְקְל םיִכָאְלִמ לואש חלשיו :דְנָבַּב סכָּתַו ויָתְׂשֲאָרְמ
 וט םיכָאלמַהיתֶא לּואש חלש :אוה הלה רַמאָּתַו דָודדתֶא
 ;ֹותמֲהל יִלָא הָטִמב ותא ּולֲעַה רמאל דָוְּדתֶא תוארל
 16 םִוָעָה ריִבְכּו הטמה"לֶא םיִפְרְתַה הגה םיִכָאְלַמַה ואביו
 גז יִנְתיִמַר הָכָּכ המל לפימדלא לאש רַמאיַו :ויתשארמ
 -אוה לואשדלא .לָכימ רָמאֹתַ טלמו יִביִאדתֶא יֵחְלְׁשִתַ
 18 אַבָו טְלְמַו חַרְּב דודו :ךתיִמַא הָמְל ינחלש ילא רַמָא
 לואש ולדהַשַע רשאי תא ודנו הָתַמְרַה טאומש-לֶא
 ₪ רמאל לּואשל דנו :תינְּב וְבְשיַו לאימו אה דל
 כ תַהָכְל טיכאלמ לאש חלשיו :הַמְרְּב תיִנְּכ דוד הנה
 מע לֶאומשי םיִאְּבְנ םיִאיִכְגה תקָהלדתַא ארו דוְדדתֶא
 ּואְבְנְתִינ םיהלֶא חּור לואש יכאלמזלפ י יהתו םהילע בָעְ

 גו אבנת םיִרחֶא םיִכָאלִמ חלש לאְׁשְל ודנו :הֶמֲה-טנ
 וְּבִנְתִו םישלש םיִכָאְלִמ הָלָׁשו לּואָש ףָכו ההד
 22 לודגה רֹוָב-רע אבי הֶתַמְרַה אוהדסנ .ףלמ :המה"סג

 vz ד וד

 רשא
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 רַמאו ךִוָדְו לאומש הפיא רַמאיו לֵאְׁשו ּוכֵׂשַּב רֶׁשֲא
 התו הָמְרְּב תיָללֲא םָש ךלוו :הָמְרְּב תיְנְב הנה יי

 ואפ-רע אָּבנַת ולה דלי םיהלא חור אוה-םנ ויל
  4אוה-סנ אָבְנְתַו וידְנָּב אודזסנ טשפיו :הָמְרְּב תינְּב
 -לַע הֶליִלַהְלְכְו אּוהַה םּויַ"לָּכ םרֶע לפיו לאומש ינפל
 :םיִאיִבְנְב לאש םִנֶה ורמאי ןב

Gar. XX. כ כ 

 הַמ ןתָנוהְי ינפל | רָמאַ אביו הָמְרָּכ תיוָנִמ דוד הַרְביו א
 -תֶא שקְבְמ יּכ דִיִבְמ י ינפל יתאַטַחהָמּו ינועדהמ ית

 יִבָא השל הנה תומָת אל הלילח ול רֶמאֹּו :יִשפָנ ל

 רוס דמו אתא הל אָלּוְןטק רַב וא לחג רַב
  5דה דוע עֵבׁשְװ :תאו ןיא הזה רָבְּרַההתַא יממ יִבָא
 -לַא רָמאו עב ןח יִתאְצְמִיִכ בָא עדי עדי מא
 כ ףשפנ יִחְו הָודייַח םלּואָו בצעידפ ןתְנוהְ תאז-עֶד

 רמאהזהמ ודא תני רמו :תֶומַה בו ניב עשַפְכ
 שרח-הגה ןּפְנוהְידלַא דוד רמאמ :ךְל"הָשַעֶאְו ָךשְפִנ ה

 ותְחְלָשְו לוכָאל דלמה"ע בשאדדבשו יֵכֹנֲאְו רַחַמ
 < יִנֶרְקְפי קְפ"סא :תישלשה בַרעָה דע הָדָׂשב יִתְרּתְסִה
 םהלדתיב ץורל דוד ינממ לַאשנ לאשנ תרמו ךיִבָא

 רֶמאֹי הכיסא :הָחְפְׁשִמַה-לֶכְל םָש םיִמיה חַבְיִּכ ורי ד
 הרָתְלָכיּכ עד ול הָרָחְי הָרָחיבְִוְךְָּבעְל םילָׁש במ
  5הָוהְי תיִרְבּב יב ףרבע"לע דָמֲה תיִשְעְו :ֹומִעְמ הָעְרָה
 -דַעְו הָּתַא יִנְתיִמַה ןֵֹע יְִדשידסאו ךמע ְךֶרֶבע-תֶא ָתאָבַה

 כ דל הָללֲח ןָתִהְי מאיו .יִנָאיִבְת הֶזהָמְל ְּךבָא ל
 אָלְו דִיִלָע אֹובְל יִבֲא םעמ הָעְרַה הָתֹלְכיִכ עדא עֶרידסַא

 וא יל דיע ומ היא דוד רֶמאַו :ךָל דינא ּהָתֹא י
 אצנו הָכְל דוד"לא ןתנוהְי מאו :השק דיִבָא ךנעודהמ וו

 הדשה ה רב של ל
 יוק חוימ צ.ו1.יכ ירק חייכב לוג. = ירק הנ צץ. 93. ירק תויכב +. 22. ש"י

 ירק השעי אל +. 2.



479 1 SAMUELIS CAP. 20. כ 

 ו9 רודדלֶא ןָתְנוהְי רמאיו  :הָרְׂשַה םֶהיִנַש ואציו הָדָׂשַה
 רֶחְמ | תֶעְּכ יִבָאתֶא רֶכֲחָאיכ .לֵאָרְִׂי יהלֶא היה
 יִתיִלְנ ךילא חַלשֶא אדאל דֶודלֶא בוטדהנהו תישלשה
 בטיייכ ףיסי הָכְו ןתנוהיל הוה הֶׂשֲעַי-הכ :ְְנְָאתֶא
 יּתֲחלְׁשְו ךנוָא-תֶא יִתיִלְגְו לע ל הָעְרְהדתֶא יִבָאְלֶא
 :יבָא-םע היה רשאכ מע הֶוהָי יהיו םולָשְל ָּתְכלַהו
 :תִמָא אָלּוהוהְי דס ירְמע השעתדאל יה ינדועדמא אל
 וט תֶרְכַהְּב אלו םלועדדע יתיּב םעמ ךְדְפִחְדתֶא תיָרְבֲתאָלו
 ןֵתנוהְי תר :הָמְרֲאָה ןנפ לעמ שיא דוד יִבְיְאְדתֶא הָוהְי
 ןתהי ףסונ ד יבוא ךימ הָוהְי שקו ד תיִכיע
 :ֹובֵהֲא ושפנ תָבֲהֲאַּכ ותא יתְבַהְאְּב דודתַא עיִבְׁשַהְל

 דפי יִכ תדקפנו שָרָח רֶחְמ ןֶתנוהי ולירמאמ

- Go 

me Ca 

- med ~J Ss 

Go 1 

 -רֶׁשֲא םוקמהדלֶא ָתאָבּו דאמ דַרּת ףשלשו :דבְשמ 1
 :ללואה ןָבָאָה לא ּתְבשְיו השעמה םּב םש תרתְסג
 :הרטמל ילדחלשל הָרֹוא הָּדצ םיִצַחַה תשְלש יג
 למָאזסַא םיִצְחה"תֶא אָצִמ דל רענהדתֶא חלְׁשֲא הנה
 םולָשיכ הֶאְבְו חק הָנהְו ךממ | םיצחה הגה רעל רמא
 ג םיִצחַה הגה םְלָעְל רמא הָפְ"ִַאְו :הָוהידיַח רֶבד ןיאו ךל
 ג: טרכד רֶׁשֲא רֶבִּדה :הֶוהְי רחש יִּכ דל ws ממ
 ?ג רתְסיו :םלועדדע בו יניב הָוהְי הנה הָּתָאְו יִנַא
 :לּוכֲאְל םֶחְלַהל למה בשיו שָרחַה יִהָו הֶהָשּב דו
 הכ ריקַה בשומדלֶא םַעָפְב | םַעְפְּכ ובָשומדלע למה בשה
 :דֶוָד םּוקְמ דקפנ לֶאְׁש דצמ ךנבא בש ןחְהְי םקי
 2 קרְרקִמ רַמָא יִּכ אּוהַה םִַּכ הָמּואְמ לָּאְש רכד"אלו
 א תֶרָחְמִמ יהיו = :רֹוהָמ אָלְיַּכ אה רֹוָהָט יִתְלּכ אה
 ןתנוהיהלֲא לּואָש רמו דוד םוקמ דקפוו ינשה שהה
 :םֶחְלַהְיְלֶא םיַהסג לומתדסג ישידב אביאל עוד ֹונְּ
 ןעיו יה מ

== 

₪; 
2 -- 

 כ
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 ו
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 תיּפידע יִדְּמַעמ ךֶֶּד לָאְׁשנ לאָשְנ לוִאָׁשדתָא ןתְנֹוהְי ןעו
 אֹוהְו ריֵעְב ונל הָחְפְשִמ חַבְז ִּכ אנ ;יִנחְלָש רַמאיִו 2. 29

 אָ הָטְלִמִא ינִעְּב ןח יִתאָצְמסַא התַעְו יחָא ילו
 :ּךְלִמה ןחלשדלֶא אביאל ןּכזלַע יִחֶאדתֶא הָאְרָאְו
 תודרמה תוענְךב ול רמו ןמנוהיִב לואש ףִארַחָיַו ל

 תֶׁשְבלו ְתְׁשְבִל ישידובל הָּתַא רַהביכ יִּתְעַלְו אולה
 הָמְדֲאָה-לע יח יִשיִָּב רׁשֲא םימוה-לְכ כ :ףמא תוְרָע 3:

 יִכ יִלֶא ותא חכו חַלָש הָּתַעְ ךְתוכְלַמו הָּתַא ןוְּכַת אל
 ויל רמי בָא לאְׁש-תֶא ןתוהְי ןעמ = :אוה תֶומְדַב

 ָלְע תנֲחַה-תֶא לָאָש למת :הָשְע הָמ תמי הָמְל ₪
 -תֶא תיִמָהְל ויבא םעמ איה הָלְבְדיִּכ ןָתְנוהְי עדינ ותפהל

 לֿכָאזאָלְו ףָאיירָחַּב ןָחְלְשה םַעְמ ןַתְעְהָי סה דוד 4
 ומלכה יִּכ דוָד-לֲא בצע יִכ םֶחְל יׁשַה שָדְחַהייּ

 דוד דעומל הָרְשה ןָתְנהְי אצנ רקפב יהיו = :וָבֶא הל
 םיצחההתֶא אָנדאָצִמ ץר ורָעְנְל יומא :ִמָע ןטק רע %

 :ורבְַהְ יצחה .הָרדאּוהְו ץֶר רענה הָרמ יכנָא רשא
 אקו ןֵתנוהְי הָרָי רֶׁשֲא יצחה םוקְמידע רעה א אבו 37

 : :זראלָהְו ממ יצחה אולה רֶמאֹו רעו יִרְחִא ןֶתנוהי
 טפליו דמעת"לא השוח הרהְמ רעה יִרָחֶא ןְתנוהְי אָרְקּו :א
 עדיאל רַענַהְ :וינדַאְילֶא אבו יּצִחְהתֶא ןָתְנהְי רע 39
 ןתעוהי ןתינ :רָבְּדַה-תֶא ועְדָי דודו ןתְנוהְי ךָא הָמוִאְמ מ

 :ריִעָה איבה ךל ול רָמאֹו ולרְׁשֲא יא לביא
 וחָּתְשִיו הָצְרִא ויִפאל לפוו בננה לצִאַמ םק דודו אָּב לענה 41

 והעְרדתֶא שיא וכְבַו והָעְרְתֶא שיא | ולשיו םיִמָעְפ שֶלֶש
 לֶׁשֲא םולשל דל דודל ןַתְעִה רמו :ליִחנה ודע 9

 יב ו היה הָוהְי רמאל הוי םֵׁשְב ּנחֹנֲא וטינש ּועבְׁנ
 :םלש-רע עז ןיכו יעז ןיכו עכו

smears: oe 4םקיו  
 ןאכ דע +. 42. | יוק םיצחה +. 38.
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 :א=לֶא הָבֹנ דוד אב :ריִעְה אָּב ןָתְנוהיו ךקו םקנ
 רַמאי דוד תאָרְקל דלמיחַא דַרָחַַ ןהפה ךלמיחא
 3 דוד רָמאיו :ךתא א שיאו דצבל הָּתַא עיד ול
 -לַא שיא יִלֶא רֶמאַֹו רֶבְד ינוצ למה ןהכה ךְלָמיִחֶאל
 ףתיוצ רשאו ףחלש יכנָא"רשא רֶבָּדַהתֶא הָמוֲאְמ עדי
 4 דהמ הָתַעְו :ינמְלֲא ינלפ םוקמ"לא יתְעדי םיִרָעְגַהְתֶַאְ
 :תָצְמְה א יִרָיְב הָנִת םָחְלְההְשִמִח ְךְריתַַה שי
 ה יִדָי תַחַּתלֶא לה םֶחְלְדִיִא רָמאיו דֶודתֶא ןַהֹּכַה ןעיו
 < א םיִרְענַה ורמשנדסא שי שדק | םֶחָלסֲאיִכ

 -הָרָצַע הָשא"סא יִּכ ול רָמאּיו ןהפההתֶא דוד ןעו
 אוהו שק םיִרְעְגהילְכ והיו יתאַצְּב םׂשְלַש לֶמְתַּכ ל
 ז ׁשֶדָק קפה לת ;יִלָבַּב שדקי םויהדיכ : ףאְו לח רה
 זכירָפּומַה םיִנָפה םחלדסאיכ םֶחְל םש היהדאל כ
 8 שיא םָשו :וָחְקְלַה םּוְּב םה םֶחַל םושֶל הֹוהְי ינפלמ

 אד ומְשו היי נפל רְֶעְנ אולה םָיכ לואש ידְבעַמ
 פרוד רֶמאֹו :לִאְׁשְל רֶׁשֲא םִׁערָה ריּבֲא יִמדַאָה
 ד יִּכ םֶרָחֹוא תֵנֲח ְךְדיתַחָת הָּפ-ִׁשי ןיִאְו ְךֶלְמיִחַאַל
 ךֶלמַהירבְד הוהדיפ ידי יתחמל"אל ילָּפדסנו וברח
 י -רֶׁשֲא יתשלפה תילְג בֵרָח ןטכה רמו :ץוחָג
 יִרָחֶא הְלַמׂשַב הָמּול איהיהנַר הֶלאָה קַמעּב | ָתִכַה
 ּהָתְלִז תְרְהַא ןיִא יִּכ חל ךלדחקת ּהָתֹאדסַא לופֲאָה
 וג קה | יל העת המ יא דד רַמאַו * המ
 ׁשיכָא-לָא אבו לּואְש נפמ אוהההםויב חָרֶב דוד
 9 רוד הז=אולה ויִלֶא ׁשיִכֲא יִרְבַע ורמאג :ת; דלמ
 טּואְׁש הָכִה רמאל תֹולחמב עי הול אולה ץֶראה ךלמ
 13 הָלֲאָה םיִרָבְּדַהְדַתֶא ךֶּד םֶׂשַו :וָּתְבְבֶרְּב דִוָדו וֿפְלאַב
 ובבלב הא מ

 יאק זסלאכ +. 12. סיסב חתס +. 1. oc dada חהפכ כה לו. קיז ץמק +. 6.
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 "תֶא משו :תנְּדַלַמ שיכָא ןנפמ דאָמ אָרו וָבָכְלִּב 4
 רַעשה .תותְלִדלַע ו ותו םֶדיְּב ללה םֶהיֵניֵעְּב ֹומְעַט

 וידבעחלָא ׁשיִכָא רַמאּו :נְכ-לֲא ּוריִר דרו וט
 רַסֲה :יִלֲא ותא ואיִבּת הָמְל עגַתְשִמ שיא ּואָרְת הנה 6

 רוה יל עגתשהל הָזתֶא םֶתאָבַהְדיִכ נָא םיִעָנְׁשִמ
 :יִתֵב-לָא אוב

CaP. AXU. בכ 3 

 ויָחֶא ּועְמְשיִו םֶלָדָע תֶרָעְמ"לֶא טְלְמו םָשמ דוד ליו א
 -םכ ולא צְּבַכִתַו :הָּמָׁש ויָלֲא ּודְרּו ויבָא תילו 2

 שָפְנִרַמ שילבו | אָשנ ולְדרֶשֶא שיא-לְכ קוצמ שיא
 דלה :שיא תֹוָאמ עָבְראְּכ ומע יָה רשל םָהיִלֲע יִָ 3

 ו ?-השעודדהמ עלא רשא רע wa יִמֲאְו יבא א
 מל ומָע ּובשיו םָאֹומ למ ו ינָפדתֶא םַחְנַו :םיִהלֶא 4
 שת אל דודדלֶא איִבְנַה דג מאיו :הָדּוצַמַב דָוְדדתוְיַה ה

 רעי אבו דוד דל הָדּיהְי ץֶרֶא ךְל ָתאָבּו ךל הָדיצְמַּב
ex -ןיי 

 רֶׁשֲא םיִׁשְנֲאו דוד עֶדנ יִּכ לּואש עמשיו : תר 6
 ותינחו הָמְרָּב לשאה"תחַת הָעְבִנַּכ בשוי לּואָשְו ותא

 וידבעל לואש רַמאָיו :וילע םיִבָצִנ ויָדְבֲע"לְכו ודָיְב 7
 -ךֶּב ןתי םֶבלְכְלדטג נימי ינְּב אָנועְמַׁש -וילע םיבצנַה
 ירשו םיִפְלא ירש םיִשי םכלכל םיִמָוְכּ תר ישי

 -תַרְכּב יִנְזָאדתֶא .הלגדיאו יע םֶכְלִּ םִּתְרַשק יִּכ :תֹוִאמ 8
 כ יִנְזָאדתֶא הָלֹגְו יִלָע םָּכ .הלחדךיאו ישים ןנָּב

 ןע :הָוה םויפ בראל יִלָע ּדְבַעתֶא נב םיקה 9
 יִתיִאְר רמאינ לאְׁשַרְבַע-לַע .בָצְנ אקו ימדַאָה גָא

 ולילַאְשיו :בּוטחַאְרְב ךלָמיִחאדלא הָבֹנ אָּב ישְיְְּבתֶא י
 :ול ןַתְ יּתְׁשלְּפַה תילָג ברק תאו ול ןחנ הָדיִצְו ההיפ
 חלשיו הד יי

 ארא"לא א'כ < 5. ב"כ | םיִסָב חח +. וג אפ
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 תֶאְו ןקפה בוטיחַאְדִּב ךְלמיחֶאדתֶא ארקל ְךֶלֶמַה חלשיו
 :ךְלמַהלֶא םֶלָכ אָבִיו בְִּב רשא םיִנַהְכַה ובא תיל

 :יִנדֶא ינְנַה מאיו בוטיחַאְדְּב אָנעַמְׁש לואש רֶמאו
 ָךתִתְב יִשיְדְבּוהֶתֶא יֵלָע םָּתְרׁשַק הָמָכ לּואָׁש וָלֵא רָמאָּי
 םִויַּכ בֵרֹאָל יִלֶא וקל םיהלאב ול לואשו בַרָחְוסְחְל ול
 -לָכְב ימו רמאיו למת ךלְמיחֶ ןעוו :הָוה
 דִתְעמְשמהֶא רֶכְו למה ןתחו ןמָאְנ ךדָּכ ְיְרְבִע
 הֶליִלְח םיהלאב ול-לוַאשל יתלחה םויה : :ֶתיִבְּב דָּבְכְ
 דאל וכ יִבָא תיּ"לֶכּב רֶבָד ודבַעּב למה םשידלא יל
 ךְלִמַה רמאמ :לּדָג וִא ןטק רֶבִד תאולְכְּב בע עַד
 ךְלִמַה רמאיו :ּףיִבֲא תיִבלְכְוהּתַא ךלמיִחֶא תִמָּת תומ
 דדשנ יִּכ הוה נָהכ | ּותימָהְו ובס ויָלְע םיִבָצנַר .םיצרל
 ןנְָאדתֶא יל אלו אוה ַחְרבְדיִּכ ועדי יִכְו דודדסע םֶד
 יִנְהְלְּב ענפל םֶדָיִתֶא לשל למה יֵדְבַע ּובָאדדאָלְ
 ג םםנְֲכַּכ ענפו הָּתַא בס ודל מַה רֶמאַּו :הוהי
 וכ ו תַמַו םיִנָהְּכַב אוה ענפיו ימדאה נד בפיו
 9 ב) תאו :דְּב דופא אשנ שיא הָׁשמֲחת םינמש אּוהַה
 ללועמ הָׁשא-רעְו שיִאמ בֶרָחְדיִפְל הָּכַה םיִנָהְכַהְדריִע
 כ דַחֶאדִּב טְלמו :ברָח"פְל הָשְו רוחו רושו קנוידדעו
 2: דיו :ךֶוָדיִרָהַא חרבו רָתְיְבֲא משו בוטחַאְדְּב ךלמיחַאל
 22 דוד רמאיו :הָוהְי ינָהָּכ תא לאט גרה יִּכ ךְודְל רַתָיְבִא
 דָגַהדיִּכ יִמֹדֲאָה גיוד םָשיּכ אוהה םִיַּכ יתעדי רַתָיְבַאל
 23 ?רבש :דיבְא תיִּב שפנילְכְּב יתבס יִכְנִא לואָשל די
 ףשפנתַא שקי ישָפְנתַא ו ׁשַּכַביהרְׁשַא יב ארְיִתְדְלַא יִתַא

 :יִדָמַע הָּתַא תְרְמְשִמהיּכ
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 א הֶליעְכַּב םיִמָחְלִנ םיִּתְׁשְלְפ הגה רָמאֵל ךוָדָל ודנו
 המהו
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 רמאל הָוהיִב ד לאשיו :תֹנְרְנַה-תֶא םיקש הָמַהְ 3
 הדוהי מאו : = הָלֶאָה םיִתְׁשלפּב יִתיִכִהְ ךלאה
 :;רֶליַעקתֶא תעשה םיְִלָּפְּב ָתיִּכִהְו ךל דוָד""לֶא

 זביארְי הדוהיכ הפ ונחנא הגה וילא דוד יׁשְנֲא ורמאה 3
 ףסוף | :םיִתְשלּפ תוכְרעמהלֶא הַלְעְכ לכ ףאו +

 דר םּוק רֶמאֹו ךוהו הנעת הוה לואטל דִָּד דע
 שנו דוד למ :ּדָריְּב םיּתְׁשלַפתֶא ןתנ ינֲאיַּכ הָליִעָק ה

 םֶהְּכ ךַו םָהיִנְקְמתֶא גנו םיִתְׁשְּפַב םָהל הלינק
 ַהֹרְבְב יו  :הָלעָה יבשי תא דוד עשיו הלה כמ 8

 :ודָיְּב דרי דֹופא תל רִוֶּדילֶא ךלמיחאְְּב רַתְבָא
 ותא רֶכְנ לּואָש רמו הליעק דוד אָביִּ לּואָשל דגי 7

 :חיִרְבּו םיִתְלִ ריִעָב אל רגסנ יִּכ יב םיִהְלֶא
 דליק תדרל הַמֲחְלַמל םַעְהלְּכתֶא לאש עזמי 8
 אש ויָלָע יכ דוד עדי :ויׁשנֲאלָאְ דֶודדלֶא רוצְכ 9

 :דופאה הָׁשיִגַה ןהפה רֵתְיבֲא-לֲא רַמאו הערה שירחמ
 דע עמְׁש עַמְׁש לאְרְשִי יהלא הוי לוד רמא = י

 :יִרובְְב רעל תֶהְשְל הֶליעק"לא אב לאש שקְבְמ"יכ

 רָמאַּו : 7 קבל אדנה לֵאָרְשִ והלא הוי ד יב
 יתא הלינק י יִלַעָּב ּורְנְסִָה דד רָמאֹ :רָרָי הָוהְי 2
 דוד םָכ :ּוריגְסִי הָוהְי רמאמ לּואש די יִשְנָאְתֶאְו ו

 רֶׁשֲאַּב כְלַהְת הֶלָעְקִמ ואציו שיא תואמדששכ וישא
 ללדהיו הליִעָקִמ דוד טלמנהכ דגה ליֵאְׁשְלו ּוכְלַהְתי

 -רָּבָדַמְּב רהב בשיו תֹודָצמַּכ רָּכְדַמַּכ דוד .בשיו :תאצל +
 :ודָיְּב םיהלָא ּונָתְנאְלּ םיִמָיהְדלָּכ לּואש והשָקְבְו ף

 ירּכְדִמְּב דודו שְפְְתֶא שקְבְל לאש אָצְייִכ דד אָרְ ו
 Ad ה ךוֶדלֶא ל לּואָש-ְךַּב ןתְנהָי םקמ :הָׁשְרְהַּכ ףָו 5
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 וז אּריִּת"לַא ויָלֲא רָמאַֹו :םיָהלאַּב ודיחתֶא קזחיו הָׁשְרֲח
 לאְרְשילע ּדְלְמּת הָּתַאְו יָא לֵאְׁש-דו דאצמת אֶל יִכ
 ג ּותְרְכִו :ןּכ עדי יבא לואש"סנו הנשמל ְּךְלהְיהֶא יָא
 ןתוהו השרחב דוד בש הָוהְי ינפל תיִרְּב םָהיִנש
 גפ הָתָעְבְגה לּואָשלֶא םיפז לע :ותיִבְל ךָלֶה
 השְרַחַּב תודְצְמב וטָמָע רָּתַּתְסִמ דוד אולה רמאל
 כ תואזלָכְל הת :ןומישיה ןימימ רֶׁשֲא הליכחה תַעְבְגּ
 גג רֶמאֹו :ךלָמה ךִיִב וריגסה נטלו דר תדָרְל ךלמה ךשפנ
 ₪ אוכל :יִלֲ םתְלַמֲח יּכ הוהיל םָּתַא םיִכּורְּב לּואָש
 ימ ולנר הָיָה רַשֶא ומֹוקְמ-תֶא וארו וָעְדּו דוע ּוניִכָה
 5 כמ ועְדווארו :אּוה םֶרַעְי םרע יִלֶא רַמִא יַּכ םָׁש ּוהֲאְר
 ןוכקהלא ילָא םּתְבשְו םש אּבַחְתִי רשא םיִאֹבַחַמַר
 לָכְּב ותא יתשפחו ץֶרֶפְב ונשי"םִא הָיָהְו םֶכְּתִא יתְכַלְהְ
 24 וישנו דודו לואש ינפל הָפז וכל ןומּוקיו :הֶדּוה יִפְלא
 הכ לאש ךלמ :ץמישוה ןיִמי לֶא הבר שמ רַּבדמְב
 רַּכָדְמְּב בשיו עֶלָסַה דֶריַו דוְדְל ודנו שקבל ליִשְנַאְ
 :ןעְמ רּכדמ דודיהירסא .ףָדְרַו לּואָש עָמְשיו עמ
 28 המ רֶהָה דצמ וישְנַאְו דודו המ רֶהֶה דצמ לואש ליו

 םיִרְְע וישנו לּוֶאשְו לאש ינָפמ תֶכְלְל פְחְנ דוד יה
 גז יליִאָׁש--לֶא אָּכ ךָאלמּו :םֶשְפְתְל ויִשְנָאלֶאְו דִוְד"לֶא
 5 בש :ץֶרָאָהְדלַע םיִּתְׁשלפ ּוטְׁשַפיִכ הָכְלו הרחמ רמאל
 ןגילע םיתשלפ תארקל ךליו דוד ירח ףדרמ לאש
 29 םבשמ דוד לעו * :תללחמה עלס אוהה םֹוָכָמַל וארק

 :ידגְךיע תֹוָרְצְמַּב בש
 רכ .Car. XXIV דכ

 א רמאל ול ודנו םיתָשְלפ יִרָחַאמ לאָׁש בש רֶׁשֲאַכ יה
 2 :רׁשְלַש לּואש חו | | יד ןע רָבְדִמְּב דוד הנה
 םיפלא מו רוממה
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 דודדתא ׁשָּקַמְל ְּךֶלַו לֵאְרְׂשִײלָּכִמ רּוחָּב שיִא םיִפָלַא
 ןאצה תֹורְדגלֶא אביו :םילעיה ירוצ ינפ-לע וישנו
 וָלְגרהתֶא ףסהל לִאָׁש אביו הָרְעִמ םֶׁשְ רה -לע
 יִשְנַא ורְמאֹמ :םיִבְׁשי הָרֲעְמַה יִתָכְדיְּב וישנו דודו
 א הנה לא הָוהְי רַמָארׁשִא םיַה הגה ולא דד
 ְךֶנִעְּב בטו רשאפ ול תישעְו ףִדָיְּב חְביִאהתֶא ןתנ
 :טלַּב לּואָשְלְיִרֶשַא ליִעָמַהְְנְּכתֶא תֶרְכַ רו םק
 ףֶנְכתא תַרָּכ רָשֶא לע ותא ךודדבל וו ןכיירֲחַא יה
 דזכא הָוהְיִמ יל הֶליִלָח ויָשְנַאל מאו :לואשל רֶׁשֲא
 ידָי חלׁשל הוה חישמל נדאל הוה רֶכְּדַה-תֶא הְשֲעֲ

 םיִרְבְַּּב ויָׁשְנֲאזתֶא דוד עַפְׁשִיַו :אוה הָוהָי חישמחפ וּב +
 לו הָרָעְמַהְמ םָק לואְשְו לָאָׁש--לֶא סל םֶגְתִנ אל

 ;רֶרֶעַמַה ןמ אצה ןֵכהיִרֲמַא דוד םקו :ךרדב 5
 :לואש טפו ךלמה ינדא רמאל לֵאְׁשיַרֲחַא אָרְקִי

 דוד רֶמאּו :ּוחְתְשיו הֶצְרַא םיפא דוד דקו ירה :
 רוָד הגה רמאל םֶרֶא יֵרְבְּדהתֶא עמשת הָמָל לואשל

 -רֶׁשֲא תַא דינע יאָר הוה םויה הנה :ךַתָעְר שקכמ *
 ףילָע סָחַתַו ךגרהל רמָאְו הָרָע יְֵיְבו םַײה ו הייְדנְת

 יִבָאְו :אוְה הָוהְי חישְמיִכ יִנדאּב ירי הלְׁשֲא-אל רמאו ו

 ףנּכ"תֶא יִתְרְכְּב יכ יֵדיְּב ָךְליעְמ ףְנְכתֶא הֶאְר םג האר
 עָשָּפְו הָעָר ידיפ ןיא יִּכ הֵאְרּו עד ְּףיִתְנַרֲה אָלְיְךְליִעַמ

 טַפְׁשי :ּהֵּתְהַהְל ישפנתֶא הָרֹצ הָּתַאְו ל יִתאַמָהאָלְו וג
 : דךבְדהְיהְת אל ידיו דממ הָוהָי ינמקנו דניבו יב הָוהְי

 אל יִדְיְו עשר אצי םיִעְׁשְרַמ ינמדְקַה לשמ רמאי רֶׁשֲאַכ ג
 התא ימ יֵרֲחַא לאְרְש דלמ ג אָצָי ימ יֵרֲחַא :ְּדביִהיהִת +
 קדוהי הָיָהְו :דַחֶא שערפ יִרֲחֲא תמ בלכ יִרחא ףדור ומ

 ינטפשוו יבירחתַא בֶרָ אָרְו ּףֶגיִבּו ייפ טפו ןידל
 ךדימ ב טאש
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  םיִרְבְּדַה-התֶא רָּכָדְל דּוָּד תוָלַכְּכ ו יה :ְָּדִיִמ
 אש דוד ב הז ךלקה לואָש רמו לואָשדלא הָלאַה
 יכ ינממ הָּתַא קידצ דוְדלֶא רֶמאֹו :ְּדְבַ ולק לאש
 תְדְגה או :הֶעְרָה ףיתלמג ינָאָו הבוטה יִנתְלמְנ הֶּתַא
 הי נֵרנְפ רשא תא הָבֹוט יִתֶא הָתיִׂשֲע-רְׁשֲא-תָא םּויַה
 19 וחלש וביא-דתָא שיא אצמיהכו :ינָתְנַרֲה אלו ּדְדָיְּ
 רֶׁשֲא הוה םִיַה תַחַּת הָבֹוט ךְמְלש ו הוהיו הבוט ּךַרָדְּב
 רֶמָהְ למת למ י יכ יּתְעַדי הגה הָתִעְו :יל הָתיִׂשְע
 -םֶא הָוהיב יל הָעְבַׁשַה הָתַעְו :לאְרשי תֶכְלִמִמ דב
 :יִבָא תיפמ ימשדתא דיִמשתִיסִאְו ירחא יעְרזתא תיִרְכִת
 ג: ויׁשְנְֲ דודו ותיִבחלֶא לּואָש ךליו לאְׁשִל דוד עבשיו

 :הָדוצְמַהְ ל
 רכ .Car אא. הכ

 א ּוהְרְּכְקַיו ולודפסיַו לֵאָרְׂשִיהלְכ ּוֵצְבקַו לַאמָש תַמ
 :ןֶראָּפ רכְדְמְדלֶא רֶריו דוד םקיו המר ֹותיִבְּב
 2 ןאצ ולו דאמ לדג שיאָהְו למְרַכַב והשעמו ןושְמְּב שיאו
 :לָמְרּכב נאצתָא ג יקיו סע ףלאו םיִפְלַא"תֶשְלֶש
 3 -זרבֹומ הָׁשֲאָהְו לְנְכֲא ּותְׁשִא םשְו לָבָנ שיאָה םשו
 :ִּפלְכ אִּהְו םיֵלְלֲעַמ עַרְו השק שיִאָהְו רַאה תפיו לבש
 4 דוד חלשיו :ונאצהתֶא לבג זיק רּבַדמּב ךוד עֶמְׁשו

 זםֶתאָבּו הָלֶמְרכ יִלָע םילעל דוד רָמאַֹּו םיִרָעְנ הָרָׂשֲע
 6 זרָּכ םָתְדַמָאְו :םֹולְׁשְל ימשב וֶלדסֶתְלֶאְשּו לָבְנילֶא
 :םולָׁש ְלהרְׁשַא לָכְו םולָש ךתיִבּו םולָש הָּתַאְו יחל
 7 ויה ףלירָשַא םיִעֹרָה הע דל םִִזנ יִּכ יִתְעַמָש הָּתַעְו
 יִמילּכ הָמּואַמ םֶהְ דקפנ"אל .םנמְלְבְה אָל ּונמע
 8 ּואָצְמִו ךל ודי דינה לֶאְש :לֶמְרכַּב םֶתֹוֲה
 זרַא אָגההְנִת נב בוט םוידדלַעיכ ךיִניִעְּב ןח םיִרעְגַה
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 דָוָדיִרָעְנ ואבו :דֶודְל ךנבלו ךידבעל די אַצִמִּת רֶׁשֲא 9
 :וחוניו דוד שב הלאה םיִרָבְַּה"לֶכְּכ לבנזלָא ִרְּבַדְו
 ויה יִשְיְרב יִמו דוד ימ רָמאיו דוד ירבעדתַא לבנ ןעו

 יִתְחְקְלְו . :וינדַא יִנָּפמ שיא םיִצְרְפְתִמַה םיִדְבַע ובר וו
 יזונל יתחבמ רֶׁשֲא יִתָחְבט תֶאְו ימיִמתֶאְ ימחְלַתֶא

 וכפהמ :הֶּמַה ומ יִא יתְעדו אֶל י רֶׁשֲא םישנאל יּתַתְנ ול
 םםיִרְבְּרַה לבב 5 ודנו ואביו ובו םכרדל דוָריֵרֲענ

 וברֶחתַא שיא | ּורְנח וישנַאל דוד רָמאיו :הלאה 13
 | ולעיו וּבְרַחתֶא ודיג רֶגְחיו ובְרהדתֶא שיא ורנה
 -לע ובשי םִיַתאָמּו שיא תואמ עָּבְראְּכ דֹוָד יֵרֲחַא
 םיִרָעְנַהִמ דָחָא-רענ דיגה לָבְנ תֶׁשֲא טיניבַאלו :םיִלֵכֲה
 -תֶא ּךָרָבל רָּכְדִמהמ ! םיִכָאְלַמ דוד חלש הגה דמאל

 קולו דאמ ונל םיבט םיִׁשְנֲאָהְו :םֶהְּב טעו ּוניִנדַא וש
 םּתַא ונכלהתה ימילכ הָמּואָמ נְדָכָפ-האָלְו | מלכה

 םמויהסנ הלילדמג ונילָע יָה הָמֹוח :הָדָשַּב ּונְתויָהָב 1
 יאְרּו יִעְד הֶּתַעְו :ןאצה םיער םָמָע ּונֵתֹוַה מהלב וז

 תּל ּונינדָא-לַא העָרָה התלכ-יכ ישעתחהמ
 חת ליבא רהְמִתַ : ;ויִלא רָבּדִמ ללב ג או
 ׁשֵמֲחְו תושע ןאצ שמחו ןַילְבנ םנׁשּו םֶחְל םיִתאָמ
 -לע םשתַו םיִלָבְּד םיתאָמּ םיָקְמִצ האו ילק םיִאָס

 םֶכיִרֲחַא יִנְנַה ינפל ורבע ָהיֶרְעְנְל רָמאָתְ :םירמחה 19
 -לע תָבָכֹר | איה הָיַהְו :הָדיִגה אל לֵב השיא הָאָּב כ

 םיִרְר ויָׁשְנֲאַו דוד הָנַהְו רהָה רֶתְסְּב תדרי רומחה
 יתְרַמש רקשל לא רַמָא דָודְו :םֶתא שפתו ּהְתאְרְקְל 2

 :ל=רׁשַא-לכמ דְכֶפאָלְו רָכְדּמַּב הָוְל .רׁשֲאהלְכדתֶא
 םיִהְלֲא השעהכ : הָבּוט תחת הָעְר ילזבְׁשו הָמּואְמ 9

 ראד לירֶשֶאלָּמאָשַאדִא ףיקי הָכְו דודי
 רקבה 0 i מ

4 a 

8 - 

 יק חזושע לגג ק ליגיבא +. 12



 489 .I. SAMUELIS CAP 25. הכ

 ₪ רַַמְּתַו דִוָדדתֶא ליניִבָא אָרְתַו :ריָכְּב ןִּתְׁשִמ רקבה
 וחתְשתו ָהינפ-לע דוד יפאְל לפתו רומחה לעמ דר
 גג ירבְדְתוןועה ינדָא יאהב רמאפו וילנר"לע לפתו :ץרא
 הכ םישי אנ-לַא :ּךִתְמַא יִרְבַּד תא עַמְׁשּוינוֲאְב ְְּתָמֲא אנ
 ומׁשַביַכ לבל הוה לעילּבַה שיא-לָאובלזתָא ו יִנדֶא
 יִתיִאְד האל ףתמא ינו ומ הָלְבְִ ומש לָבָנ אוהד
 ג "יחְו הוהיהיח ינדא התו חלש רֶׁשֲא ָנֹדֲא יִרָעְנתֶא
 דל הדי עשוהו םימָדְב אֹוּבִמ הוה עמ רׁשֲא ךָשפנ
 :קדעְר ינדאהלֶא םישקבמהו דְיְבְיִא לָבְנְכ וה הָּתְַ
 דנה יגאל תחפש איִבַה-רִׁשֲא תאוה הָכָרְּבַה התו
 ךָתְמֲא עשפל אָנ אש :יִנֹדֲא יל םיִכלַהתִמַ םיִרענל
 זרומחְלמחיּפ ןמָא) תב ינדאל הוהי הש השָעְיכ
 9 קת :דיממ כ אצְמַתְדאל הַעְרְו םַחְִנ ינדא הוה
 ינדא שָפִנ הָחְיהְו ףשפנתֶא שקבלו ףפדרל םֶדֶא
 שָפְנ תאו הלא הי תא םייחה רֹרצְּב ו הָרורְצ
 ל הָוהְי הַׂשעייִּכ הָיָהְו :עלקה ףּכ ךותְב הָנָעְלְַי יביא
 -לע דיִגְנְל וצו דל הָבֹוּטַה"ִתֶא רָבָּדהרְׁשֲא ללב ינדאל
 בל לושכמל הקופל צל | תאז הָיִהְתאלו :לֶאְרְשי
 ;דוהָי בטיהו ל לר ץישוהְלּו םנח עד ינדאל
 32 -לניבַאל דִוָּד רַמאּו ְֲּתְמַאדתֶא ּתְרַכְת ינדאל
 :יתארקל הזה סויה ַחְלְׁשרׁשֲא לֵאָרְִ יַהלֲא הָוהְי ורְּ
 9 אֹוּבִמ הוה םוה יִנְתְלַּכ רֶׁשֲא תא הָכּורְבּו ךמעט יִרְב
 4 ללַארְׂשִי יֵהלֲא הָוהְיה םֶלּואָו :יל ידי עשהו םימָדְב
 ימארקְל יתאבתו תרד ילולויּכ ךתא עֶרָהִמ ינְנַמ רֶׁשֲ
 הל חָכיַו :ריִקְּב ןיִּתְשִמ רְֶּבַה רוָא-רע לָבְנְל רתונדמא יִּ
 בלש יל רַמֶא הלו ול הָאיִבַהירְׁשֲא תֶא הָדימ דוד
 % |ליניִבָא אָבְִתַו :ינְפ אָשָאְו ךלוקב יִתְעַמש יאר ָּדתיַבְ
 לא למה

1 2 

 סס 2
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 בלו למה הֵּתׁשִמְכ ותיִבְּב הָּתְׁשִמ ולזהנהְו לבנהלָא
 דובי ול הדיגההאלו דאמ"דע רכש אוו ויִלָע בוט לב

 לבמה תאצּב רק יהיו :רֶקְּבַה רוא-דע לוד טק 7
 ובְרָקְּב וכל תמו הלאה םיִרְבְּדַהדתֶא ותַשֶא :ל-רנהו

 לבנית ָוהְי ףגיו םימיה תָרָׂשעַכ יי :ןֶבָאְל היה אוהו ₪
 רשא הוי ְרְּב מאו לבג תמו לוד עמשיו : תמי 9

 הדָעְרִמ ךשַח ּדָבַעְתַאְ לבָנ דימ יִתפְרַה ביר"תֶא בר
 רָכְדָיו דוד הלְׁשי שאב הָוהְי בישה לַבְנ תער הא
 -לֶא ךִוָד ידע ואבו :הֶשֶאְל ול ּהָתְחַסְל לייבא
 דלא ונֶחְלַש דד רמאל הלא ורְּבְדָיַ הָלמכַה לְניִבֲא

 רַמאתַו הצרא םִיֿפַא וחתְשתו םָכָּתו :השאל ול ךתחקל 41
 רהַמְפַו :יִנֹדֲא יִדְבַ ילנר ץחרל הפ ךתמא הגה +?

 תַכְלְהַה ָהיערענ שִמֶחְו רוטהה-לע םפְרִתְ ליניִבַא םֶקָתַו
 -תֶאְו :הָׁשֲאל ולדיהתו דוד יכאלמ יִרָחֶא ךלתו הָלגרְל 4

 :םישָנְל ול ןהיִתְשדסנ ןייהת לאערזמ דוד חבל םעניחַא
 שילב ימלפל יָד תשא תב לכמת לואָשְו 4

 :םיִלֵנִמ רֶׁשֲא
 .Car. XXVI וכ וכ

 דו אֹולֲה רמאל הָתְעְבִגַר לאָׁש-לֲא םיפוַה ואבו א

 לּואָש םָקַת :ןמישיה נפ לע הָליִכֲחַה תַעָבְנְּב רָּתתְסִמ ?
 ירוחב שיא םיִפְלֲאדתְׁשְלַׁש וּתַאְו ףיִזחרַבְדִמ-לֶא דרו

 תַעְבְנְּב לאש ןחיו :ףיזרַּבְדִמְב דודדִתֶא שקבל לָאָרְׁשִי 5
 בשי דודו ךרהה"לע ןמישיה ינפדלע רשא הָליִכֲחַה

 חלשיו :הרבְדִמה וירחא לאש אב יִּכ אריו רָבְדִמְּב +
 דוד םקו :ןוכנהלֶא לאש אָביִּכ עַד םילנרמ ךִוָד ה

 דא - אָרַּו לואָש םַשדהְנָח רֶׁשֲא םיקמַהלֶא 8 אבו
 ואְבִצ-רׂש נדב ךְֶבִאְו לאָש םָׁשיבׁש דשא סוקמה

 לואשו
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 5 דוד ןעו :ָֹתֹכיִבְס םינח םֶעָהְו לָמַּב בכש ליאָׁשְו
 יא הָירָצְּב יִשיִבָאחְלֶאְו יִתִחַה ָלמיִחַאְלֶאו מאו
 רמאַו ְָנָחמַה-לֶא לִאְׁש-לֶא תא דריחמ רפאל באו
 ז ןבעְהדלֶא ו ישיבאו דוד אבו :ךמע דרא נא ישיִבָא
 -זרֶכּועִמ ֹותיִנֲחו לנעמב | ןשי בכׂש לואש הנו דליל
 :ותביִבְס םיִבְכְׂש םֶעָהְו רגְבֲאָו ותשארמ ץֶרֶאְב
 9 יִביִאדתֶא םווה םיהלֶא רנס דוא ישיִבָא רָמאָמ
 תלו תַחַא םעפ ץֶרֶאְבּו תיִָחְּב אָג ונָכִא הָתַעְו דדי
 9 ימ יש והתיחשַת"לַא ישיְבַאדלא דָוְּד רֶמאֹו :ול הָנְׁשֶא
 ו יִכ הָיהְיְרַח דוד מאו הקנו הוהְי חישְמּב ודי חלש
 דרי המחְלמב יא תַמְו אבי ומוידדִא נפ ההיא
 וג קרוהי חישמב יד למ הָוהְיִמ יל הלילה :הָּפְסִ
 רחפצהתַאְו ותשָאְרִמ רשֶא תיִנְחְההתֶא אנחק הָתַע
 ו תרַחַּפצ--תֶאְו תיִנֲחַהתֶא דִוָד חיו :ונלדהכלג םֵּמַה
 עדוי ןיֵאְו הָאר ןיִאְ םהל וכל לאש יתשארמ םִיַמַה
 :דֶלְפְנ הָוהְי תַמְּדְרת יִּכ םיאשי םֶלָכ כ ץילמ ןיִאְ
 13 קחרמ רָהְה-שארלע דמעיו רֶבַעַה דוד רבע :םָהילע
 4 רנבַא-לָאו םלֵה-לֲא דוד אלק :םָהיניּכ םקּמַה בֵר
 יִמ .רָמאֹ רבא ןעוו רנְבַא הָנעַת אלה רמאל רַנְדְּ
 וט רֶגְבָא"לֶא דוד רמו :ךְלְמההלא תאָרְק הָּתַא
 תמש אל .הָמְכְו לֵאָרשְִּב מכ ימו הָּתַא .שיאאולֲה
 דְלמַה-תֶא תיחשהל םעה דֶחא אבי למה דינדַאלֶא

 ו יִּכ הָיהְייַח ָתיִׂשָע רׁשֲא הוה רֶבִּדַה בוטדאל +ינדַא
 חישָמדלע םֶכיִנְדַאדלַע םּתְרַמְשדאְל רשא םֶּתַא תֶוְמִנְב
 םימה תַחַּפצהתֶאְוְךֶלַמַה תיִגְחְיֶא האר ו הָתַ הוה
 וז ךְלוקַה רמא' דוד לוקתֶא לּואָש רכו :ֹתׂשֲאָרִמ רֶׁשֲא
 88 הָמְל רמי למה י ינדָא ילוק דוד רֶמאַו ד יב ה

 הז
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 ידיּפִחהמּו יִתיִׂשְע הָמ יב יָּרְבע יֵרֲחַא ףדר ינדַא ה
 -מֲא ודבע יִרְבִּד תא ךלמה ינדֶא אָנְיַעַמְשי הָּתעְו :הָעְר ו

 םםיִרּורֶא םֶרָאָק נב ו םאָו הָחְנִמ חַרָי יִב ָּךְתיִסֶה הָוהְי
 החי תַלָחְְּב םּפַּתְמַהִמ םויה יִנְׁשְרגיִּכ הָהְי ינפל םַה
 מד לפלא הָתַעְו .םיִרַחֶא םיהלֲא דכע דל רמאל כ

 -תֶא שככל לֵאָרְׁשִי ךלמ אֵצייַּכ הָוהָי נפ דָנַנִמ הָצְרַא
 לואש רמאמ :םיִרָהָב ארקה ףדרי רש דָחֶא שָעְרפ ו

 רֶׁשֲא תַחַּת דוע לל עראיאל יִכ רוָדרֵנְּב בוש יִתאַמְח
 דנְׁשִאְו יתלכסה הגה הזה םויה ְּךיניעְּב ישפנ הָרָכ

 רכעו ךלמה תג הגה רמאיו דוד עו :דֶאמ הכרה א
 וִתָקְדְצתֶא שיִאְל ביִשָי ההינ :ָהָחָקְו םיִרְעְנַהִמ דָחֶא ₪
 יִתיִבָא אלו ריב םויה | הָהְ ו רָשֶא נאה

 לס יל הוה יניעְּב ישפנ לנד י ניב =~
 ג דוד ֵנְּכ הָתַא ְךוָרְּכ דודדלֶא לּואֶש רמאֹ הב

 ליאו וכרדל דו ךליו לָכּוּת לָכָי םנו הׂשֹעת הֶׂשָ
 :ומוקמל בש

 .Car אאטע ןכ = וב
 לֶאָט יב דָחֶא-םי הָפָּסֶא הת ובלדלַא דוח רָמאָיו א
 שָאו םיִתְׁשלְ זראלא | טמא טלמהייּ בוט ₪

 מע רֶׁשֲא שיא תואמדששו אה רבו דוד - ומ ל
 תֶנְּב שיִכָאדע דד בשיו :תג למ ךעְמְדְּ שיִכָאלֶא 3

 תלאערֶזיה םעניחא ויש יתשו דוד ותיִבּו שיא וישנו אה
 הרבחיכ לּואָשְל דגי :תיִלמְרְכַה לבְנתַשא ליניִבַא 4

 -לֶא דוד רמא :ושקכל דֹוע אַל תנ דוד
 זרַחַאְּב םוקמ יִלנתִי + ליעב ןח יִתאָצְמ אָנְ"םִא ׁשיֵכָא

 ירע

 "ב

Roיוק היכר +.  | roהנתאב חתפ יז. 4. = םיסָב חת   ibiaירק סי  
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 רֶעְּב ָךּדְבַע בָשָי הָמָלְו םַש הָבְׁשֲאְו הָדְׂשַה יִרְע
 6 גְלְקצְהתֶא אּוהַה ספ שיִכֶא ולוח מ הָכְלממַה
 :הֶוַה םזַה ךע הֶדּוהָי יִכְלַמְל גלקצ הָתֲח כל
 ז םיִתְׁשלְפ הָרׂשִּב ד בשירׁש םימיה רַּפְסִמ יִהָיַו
 + דלא משו ונוח לפה :םישדֲח העבר םימ
 רֶׁשֲא ץֶרֶאָה תֹוָבְׁשי הוה יִּכ יִקלָמַעְקו יֹזרגַהְו ירושגה
 9 -תֶא לוד הָּכַהְו :םִירְצִמ ץֶרֶאדדַעְו הרוש ךאֹוּכ םלועמ
 םיֵרֹמֲחַו רֶקְבּו ןאצ חַקְלו השאו שיא היחי אלו ץֶרָאָה
 י שיִּכָא רָמאָ :ׁשיִכָא--לֶא אבו בש םיִדְנְבּו םיִלַמְנ
 בגנילעו הֶדּוהְי בָגְנְ"לַע דוד רָמאַו םויה םתְמשפדדלַא
 וג דֹוָד הָיחְאָל הָׂשאְו שיאו :ינקה בנְנלֶאְו ילאָמְחריה
 דִוָד הָׂשְע-הַּכ רָמאל ּוניֵלָע ודגיןפ רמאל תַנ איִבָהְל
 :םיִׁשלְפ הָדְׂשְּב בָשָי רשא םיִמיה"לק וטָפׁשִמ הכו

 7 בל יל ה
Car. XXvil. moחכ  

 א תְּכְצְל םֵהנֲחַמ-תֶא םיִתְׁשִלְפ ּוצְּבְכַו םַהָה םיָמַָב יהי
 יא יּכ עבה עדי דלא ׁשיכֲא רָמאַּו לֵארׂשִיְּב םהְלהְל
 2 כָל שיִכָאדלֶא דוד רֶמאַו :דיׁשנֲאו התא הנחמב אצה
 רִוְּדילֶא שיכָא רָמאַּ ףִדְבַע הֵׂשֲעירְׁשֲא תֶא עדת הָתַא
 + תַמ לָאמְשּו = :םיִמיַהלְכְךְמיִשֲא ישארל רמש ןכל
 ילּואשְו וָריִעְבּו הָמָרְב והרָּבְקיו לֶאְרְשיְילָּכ ולדודפסיו
 4 םיִתְשְלַפ וצְבְקו :ץֶרֶאְהִמ םנעּדיַה-תֶאְו תובאָה ריקה
 ונחיו לאְרְשילּכְתא לּואָׁש ץֶפקיו םשְב ּונֲחַו ואבו
 ה דֶרח אלמ םיִּתְׁשלְפ הגַהמיתֶא לאָש אָ :בְלנְב
 5 םג הוה ּהָנָע אָלְו הוחיַב לאָׁש לֵאָׁשַה :דאמ ובל
 ז ויְָבֲעַל לּואָש רָמאַֹו :םָאיִבְנַכ םג םיִרּואָּב םג תֹומְלֲחַּב

 -ושקב
 הובאההתא אמ +. 3. חיכ | יק ידוגהו +. 8. זיכ
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 ּהָּביהְׁשְרְרְֲו הילא הָכְלֲאְו בואדתלעב תשא ילדושהַּב
 ורה ןֶעְּ םואדדתלעב תשא הנה וְלֲא וידבע ורמאיו
 ינו אה דל םיִלָהַא םיִדְנַּב שב לואש שפחתיו 8

 יל אָניִמֹוכַכ רֶמאֹו הלל השאָהלֶא ואביו ומַע םישָנַא
 הֶשַאָה רֶמאַֹו :ךיְלַא רמא"רשא תא יל ילַעהְו בואָּב
 תיִרְכִה רשֶא לואש הׂשְע"רׁשַא תא תערי הָתַא הנה ולא
 שָקנְתמ הָּתַא הָמְלְו ץרֶאַתְדמ מ יִנַעְדַַהדתֶאְו תובאָהדתֶא
 דיה רמאל הוהיב לואש הל עבָשיו .:ינתיִמהל יִשָפָנְּב י

 יִמדתֶא הָׁשֲאָה רָמאתו :ְהֶוַה רֵבּדּב ןָע ךרקויסא הוה
 הֶשַאָה ארו גילה ,ao רֶמאֹו ְךְלהָלעֶא
 ולּואשדלא השאה למאתו לוד ן לוקְּב קו לֵאומְׁשתֶא

 דלא ךְלמה הלרַמאּ :לּואָש ו הָתַאְויִנְתִִמַר הָמְל רמאל ו
 םיהלֶא לּואָשדדלָא השאה רַמאָּתַו תיאר המי יארית

 רמאהו וראָתדיהמ ּהָל רמאו :?ראהְדִמ םילע יִתיִאְר 4
 ולמטה לאש עדו ליעמ הטע אּוהְו הלע | ןקְז שיא

 לא לאומש מאה = זּוחַתשיו הצרא םִפַא דיו אוה וט
 יל-רצ לאש מא יתא תולעהל יִנתְזגְרְה "המ לאש
 יננעדאלו ילָעַמ רפ םיהלאו יכ םיִמָחְלְג | םיתשלפו דאמ
 ינעידוהְל ל הֶאְרְקִאְ תומלחב םג םיאבְגַה ךיָב םג דוע

 רס הוה נְלָאְׁשַּת הָּמְלְ לאומש רמאיו :השעא המ 8

 יב רפד רשאפ ול הוה שע רע יקנ למ יז
 :דְרְל ּדעֶרְל ּהָנִתִיו ךדימ הָכְלְממַהתֶא הָוהְי ערקיו

 ּפֲא-וָרֲח תיעדו היה לוק העמשדאל רֶׁשֲאכ 8
 :הוה םויה הָוהי ךלרׂשְע הוה רֶבְדַה כילע קמ

 הָּתַא רֶחַמּו םיִתְׁשְלפיְב י למע לאָרשידתַא םג הוה ןתְ 9
 :םיתשלפ ריב הוה ןתי לֵאָרְׂשִי הנחְמדתַא םג ימע יי

 יִרְבִּדִמ דֶאְמ אָרִיו הָצְרַא !תמוקדאלמ לפיו לואש רה כ
 .לאומש = א והיה = א יח אפייה קה

} 

 5 ו-3 - -

 .השוגד קה ד. 10. = ,ח ריתי +. 6.
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 םיַה"לְּכ םֶחְל לַכָא אָל יִּכ וב הָהדאְל הכזסנ לאומש
 גו לָהְבניְכ אָרְתַו לּואָשדלֶא הָׁשֲאָה אובְּתַו :הָלְיָלַהזלְכְו
 םישֶאְו ףלקְּב ְךְחָחפִׁש הָעְמָׁש הנה ויָלֵא רָמאַתְו דֶאְמ
 2 הָתַעְו :יִלֶא ָתְרַּכד רֶׁשֲא ךיִרְבְּדיתָא עַמְשֶאְו יפָכְּב יִשָפנ
 דתרפ נפל הָמָשֶאְו דִתְחְפש לוב הָּתַאיסִנ אָנְַעַמְש
 3 רֶמאֵו ןַאָמִר :ּדְרָדַּב ךלת יִּכ חכ ףַב יהו לכו םֵהָל
 זללל עמשיו הָׁשאָהדםת יְרְבַע ֹובוצְרְפַו לבא אל
 24 כבְרמילנע הָשאְלְו * :הָממַה-לֶא בשיו ץֶראָהִמ סו
 :תוצמ והָתתְנ שֶלִּתַוחמקדחקתו והֲחְּבוַּו רַהמּתַו תיִבְּ
 הכ וכל ומקיו ולקאיו וידבע ינפלְו לאְׁשהנְפל שת
 : אּוהה הל לָּ

 טפ .Car. XXIX טכ

 א םינח לֶארְשְִו הקפא םָהיֵנֲחְמ"לְכיִתֲא םיִתְׁשִלפ צְבִי
 תרואָמְל םיִרְבֹע םיִתְשְלְפ נְרַפְו :לאָעְרֶזיְּב רֶׁשֲא ןעְּב
 :שיכָאהסע הָנרֲחאַּב םיכשע ויָׁשְנאַו דודו םיִפְלֲאלְ
 ׁשיִכָא רֶמאו הָלֲאָה םיִרְבעָה זמ םיחשלפ יִרָש ורמאיו
 -ךְלִמ לֵאָׁש | דֶבַע דה האלה םיִטְלּפ שלא
 יתאצמדאלְ םיִנְׁש הזזוא םיִמָי הָז יתא יָה רֶׁשֲא לַארְש
 ויל ופצקיו : הוה םויהְדדע ולּפנ םַײמ הָמּואְמ וב
 שיאהדתא בשק םיתשלפ ירש ול ּורמאיו םיחשלפ ירש
 טֶמע דרידאלו םֵׁש יִתְדַקְפה רֶׁשֲא ןמוקמ=לָא בשיו
 הָצְרְתִי הָמְבּו הָמָחְלְמב ןטשל ונל"הְיהְיאלו הָמְָלמַּב
 ;רזחאולה :םֵהָה םיִשְנאָה ישאָרְּב אולה וינדָאדלֶא ה
 ופְלֲאַּב לאש הָּכִה רמאל תֹולֹהָמַ ולרע רֶׁשֲא דוד
 ולא רמו דוא שיִכא ארק | ּותְכְבָרֶּב דָוְד
 יתא ּךאְבו ךתאצ יִנֵעְּב בוטְו הֶּתִא רֶׁשְיהַכ הוהיַח
 -דע יל ָךֶאוּב םֶימ הָצְר ךֶכ יִתאָצְמאל יּכ הָנחַמַּב
 סויה ה

 יק ויחבברב 9:4. ק זסלאב < 5 טיכ | סויוספנ ופסה יצה * 24. חייג
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 .ךלו בוש הָּתַעְו :הָּתֶא בוטדאל םִינְרְפַה יניעְבו הזה םזַה ד
 רֶמאֹו :םיִתׁשלפ ינְרַפ יניִעְּב עֶר השעת-דאלו םיָלָׁשְּב 5

 םכוימ ד ךִּדְכַעְב ָתאָצְמִדהַמו יִתישע המ יּכ שיכאְזלא דוד
 יִתְמחְלְְו אובָא אל יכ הזה םיה דע ְּףיִנָפְל יתייָה רֶׁשֲא

 כ יִּתְעְָי ודא רָמאָו שיִכֶא ןע :ךלמה ינדא יִביאְּב 9
 םיִתְשַלְפ יִרָש ךא םיקלֶא .דַאְלַמְּכ יִנעְּב הָּתַא בוט
 רקּכַּב םֵּכְׁשַר הָּתַעְ :הַמֲחְלמַב מע הָלֶעאל ּורָמָא י

 םכְל ריִאְו רכב םָתְמּכְׁשִהוְָתאיאָּברׁשא נד יִדְבְַו
 -לֶא כושל רק תכלל וישא אוה דוח םכְׁשַו :וכְלְו וו

 :לאעְרְ ּולְע םיתׁשְלפּו םיתשלפ ץֶרָא
Cap. XXX, ל 

 יקלמע ישילשה םוב ןלקצ וישנו דור אֹבְּב יהיו א
 ּהָתֹא ופרש גלקצהתֶא פיו גלקְצ"לאו .בגְנְלֶא וטשפ

 אֶל לודעדעו ןטָקמ ּהָּבירְׁשַא םיִשֶנְהְדתֶא ּובְׁשַ :שָאְּב 9
 -לֶא ּושְנַאו דוד אביו :םֶכְרדְל וכל יֲהְניַו שיא ּותיִמַה 3

 םםֶהיִתנְבּו םֵהנְבּו םֶהישְנו ׁשֵאְּב הֶפּורש הנו רֵעָה
 דע ּוָּכְבַ םלוקדתא יתאזרשא םַעָהְו דוד אָשיו .:וּבְשנ 4
 םַעְַחַא וְּבְשנ דודדושנ יתשו : תבל חפ םֶהָּבְריִא רֶׁשֲא ה
 דידְל רַצֲתַו :ילמרכה -לָבָג תשא לניִבֲא תיִלָעְרויַה <

 שיא םעָה-לְּכ שָפִנ הָרניִּ ולָקְסְל םֶעָה ּוָרְמֲאיַּכ דאמ
 ויהלֲא הוהיפ דוד קזחתיו ויָתנְּב"לעו נבלע

 תצנה"השיגה דלַמיִחֶאְרְּב הפה רֶתְיְבְאְ"לֶא דוד רמאיו 7
 לאשו :דֶודדלֶא דופאָההתַא רֶתָיְבָא שנו דוָפֲאָה יל 5

 וטגשאה הָוהדדדודנה יִרָחַא ףֶּדֶרֶא רמאל הוהיב דוד
 דוד דל :ליִצּה לצו גישת גשההיכ ףלר יל רֶמאַ 5

 רשְּבַה לחנ-דע ואבו ותא רֶׁשֲא שיא תואמ"ששו אּוה

 שיא תוָאמעבְראְו אה דד הר :ּודְמָע םיִרָחְטהו
 ודמעיו ישקר ה חש =

 יק זנב ד. 6 ל
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 :רֹושְבַה לֵחנתֶא רבעַמ ּורְנְּפ רֶׁשֲא שיא םִיַתאָמ ודמעיו
 11 ולרנת דור-לא ותא וחקיו הָרָׂשַּב יִרָצְמְדשיִא ּואְצִמִו
 12 ינשו הלבה חלפי ולרגתמ :םִיָמ והקשיו לָכא םחל
 אלו םֶהְל לכַאדאל כ וילא וחור בש לָפאיַו םיקּמָצ
 13 רמאי :תוליל השלשו םיִמָי השלש םימ התְׁש
 יכנַא יֵרְצִמ רענ רֶמאּ הָתֶא המ יאו הָתַאִמְל + דוד דל
 :השלש םויה יִתיִלח יִּכ יד נבע יללַמע שיא דָבָע
 4 בננלעו הדוהיל רׁשֲא-לעו יִתַרְּכַה ב נֵמְׁשְפ ּנֲחַנֲא
 וט יִנָדְרֹותָה דוד וילא רמאיו :שָאב ונָפרָש גלקצהתֶ בֶלָּ
 יִנְתיִמִתְדמִא םיבלאב יפו הָעְבְשַה רָמאיו הזה דדְַהלא
 6 והדריו :הֶוה דּודגהדלא ךדרואו דאר ינסה
 םיִגגחְו םיתשו םיִלְכְא ץֶרָאָה"ִלְכ ינפי-לע םישטנ הנה
 ץֶרָאמּו םיִּתְשלּפ ץֶרֶאַמ וחקל רׁשֲא לולה ללשה לכְּב
 וז אלו םתְרְחמל ברעה-דע ףשנהִמ | רִוָד םָכו :הָדּוהְ
 -רֶׁשֲא רענשיִא תֹואַמ עַּבְרַאדסא יִּ שיא םהמ טלמנ
 8 וחקְל רֶׁשֲא-לְכ תֶא דוד לצי :ּוסניו םיִלַמְג"לַע ובְכְר
 19 מ םֶהְלרַּדעְג אָלְו דְוְד ליה ויִשָנ יִּתְׁשתָא קמ
 רׁשֲא-לְּכ דעו לְלְׁשִמּו תב םִנָכדעְו לחנהידעו ןטקה
 כ ןאַצַה-לּכיתֶא דוד חו :ֶוֶּד בישה לפה םֵהל וְכָל
 :ֶּד ללש הֶז ּורְמאו אוהה הנקמה נפל וגה רקמה
 31 יִרֶחא | תָכְלמ | ורנפ"רָשַא םיִׁשְנֲאָה םִיַתאָמ-לֲא דוד אב
 תאָרָכלְו דוד תארקל אָ רֹושְּבַה לֲחנְּב טְביִׁשו דוד
 : :םולשל םהל לאשיו םֶעֶהתֶא דוד שגו ותא רֶׁשֲא םַעָה

 9 וכלה"רַשַא םישנאהמ ללבו ער | שיאדלְב עו
 הל ןתעאל ימע וכלהדאל רׁשֲא ןעי ּורְמאַֹו לודחסע
 וָנְּבתָאְו ֹותְׁשִאתֶא ׁשיִאזטָא יְּכ ונלצה רֶׁשֲא לְלְׁשַהמ
 33 -רֶׁשֲא תא יחֶא ןכ ושעתזאל דֹוָּד רָמאֹו :וכלו הנו

 ןתנ
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 ונילָע אָּבַה דודְגהתֶא ןַתַו ונתא רֶמָׁשו ול ההְי ןת)
 רבה ו קָלָחְּכ יֿכ הוה ךבּרל םכל עמשי ימו נדיב
 :וקְלַחְי ודי םיִלּכַהלע בשיה ,ָלְחְכו המָחְלִמַּב

 לארשיל טפְׁשִמלו קֶחְל הָמְׂשו הלעמו אהה םֹיַהִמ יהו הכ
 לְלְׁשַהְמ חלשיו להציל דוד אַכמ :הוַה םויה ךע א

 לללשמ הָכְרּב םֶכְל הגה רֶמאַל ּוהערל הָדוהי ינקול
 רשֶאלְו בָנְנְ"תומְרְּ רֶׁשֲאלו לֵא-תיַבָּב רֶׁשֲאל :הָוהְי יביא לז

 רֶׁשֲאלְו תַמְפְשְּב רעאלו רֶרַעְּב רֶׁשֲאלְו :רתְב +
 יִלָאְמִחְרִיה יֵרְעַּב רֶׁשֲאַלְו לָכְרִּב רֶׁשֲאלְו ַעְמְּתשֶאְּב 9
 זרוכְּב רֶׁשֲאלְו הָמְרַהְּכ רֶׁשֲאלְו :יניקה יִרְעִּב רשאלו ל
 תֹמְּמַהלֶכְלו ןוָרְבַחְּב רׁשֲאלְו :ּדָתַעְּב רֶׁשֲאלְ ןָשָע יי

 :ויׁשְנֲַו אוה דוד םֵׁשְדְלַהְתַה"רְׁש
 Car, XXXI אל אל
 ינפמ לֵאָרְׂשִי ישא סנו לֵאָרְׂשיְּב םיִמָחְלְנ םיּתְׁשְלַפּו א
 םיתְׁשְלַפ ָכְּבְדִו :עבלגה רֵהְּב םיִלְלֲח ולפיו םיִתְשְלָפ ?
 בדניבַאדהַא ְוָתנוהי-תֶאםיִּתְׁשלַפוִכוינָּב-תֶאְו לואשדתא
 לּואָשלֶא הָמֲחְלמַה דַבְכְתַו :לֵאְׁש נב עוׁשיכְלַמ-תֶאְו 3

 :םיִרומַהְמ דאמ לָחּו תׁשָכַּב םיִשְנַא םיִרומה ּוהָאָצִמִי
 ךפ ּהָּב ינרקדו | דברה" ויִלָכ אשנל לואש ראו 4

 :הָבֶא אָלְ יברללעתהו + יִנְרָכְדּו הָּלֵאָה םיִלְרְעָה ּואובי
 לפיו בֶרַחַהתֶא לואש חפיו דֶאְמ ארי יִכ וילכ אשנ

 -לע אוה"סנ לפי לואש הגרכ וילכדאשנ | אהה :ָהיָלָע ה
 וילכ אש נב תשלשי לואש תמו :ֹומע תמו ובְרח 5
 לֵאָרְׁשישנַא יאָר :וָּחַי אּוהַה םִיַּב ויׁשְנא-לְּכ םגז

 יׁשְנֲא וסָנֹּכ ןּורוה רָבֲעְּב ו רשֶאְו קָמעָה רֶבעְבירְׁשֲא
 סנו םיִרָעָהתֶא וכזעינ יָנְבּו לאש ותָמחיִכְ לאְרשי

 ואבי תרחממ יהי :ןָהְּב ּובשינ םיתשלפ ואביו 8
 םי תשלפ

 ידק דדווה צ. 24. ל
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 -תֶאְו לואשחתַא וִאְצִמַו םיִלְלֲחַה-תֶא שפל םיִּתְׁשְלַפ

 : ושאר"תֶא ֹותָרְכ :עְבְלגה רהְּב םילָפנ זָנְב תֶׁשלְׁש
 רשבל ביִבְס םיִּתְׁשִלֲפץֶרָאְב ּוחְלׁשַו ויִלְּכדתֶא וטשפיו
 י תורָתְשע תב ויָלֵכדתֶא ומישיו :םעֶהדתֶאְו םֶהיִּבַצְע תיֵּב
 וג יִבָשָי ןיִלֲא ּועְמשיו :ןש תיִב תַמוהְּב ועָקַת ותונְתֶאְ
 וע לֵב ומוקיו :לואשל םיתשלפ ּושעדרשֶא תא רעלג שבי
 תראו לואש תֶיונְתַא ּוחָהו הלילַה-לְכ וכלזו לח שיא

 :םָׁש םָתֹא ופרש הָׁשֲב אב ןָש תיּכ תמוחמ ֶנָּכ תג
 ו ומצו הָׁשֵביְב לְׁשֲאָה"תַחַת ָּרְקִו םֶהיֵתַמְצִע-תֶא וחקיו
 :םיִמָי תָעְבש

 כ כא ומ ש

LIBERIL.SAMUELIS 

CNP WIEN 
 א כְלְמעֶה-תֶא תופהמ בש דָוְדְו לּואָש תומ יֵרֲחַא יהו

 ישילשה םויכ ! יקָנ - :םיִנש םיִמָי לקצב דוד בשיו 2
 זםיעדק ויָדְגְבּו לואָש םעמ הנהמהְמ אָּב שיא הנהו
 הָצְרַא ל דודהלֶא ואבב יהו ושארהלַע הַמְדַאְ

 וילֲא ראו אֹבּת המ יא דוד ול רמאֹו :וחָּתְׁשִו 3
 זךִיָזהַמ יָד ויל רמאיו :יתְטְלִמ לארשי הנחְממ 4

 המָחְלמהְדמ םעֶה םנרַשא רמאו יל אנ-דגה רבְדה
 בVהַרְבַּה וב ןִתְנוהיו לואש םנְו ותמי םֶעָהְוִמ לפ)

 ה =ֵּכ תעלו ךיא ול דינה רענַה-לֶא דד מאו :ותמ
 6 אָרָקִנ 3 דיגמה ו רַענַה רֶמאֹנ :ֹונְּב ןָתָנֹוהְו לואש תַמ

le 
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 הָגהְו ּוִתיִנֲח-לע ןֵעְׁשנ לואָׁש הגהְו עּבְלגַה רַהְּב יִתיִרְקִנ
 ינארמ וירחא ןפוו :ּוהקיּפדה םיִשָרְפַה ילעכו בֶכְרַה ז
 ויִלֶא רמאיו הּתָאיִמ יל רמאיו :ינגה רמאָו ילא אָרְקִמ 8
 ינוחא יּכ ינֹמְתָמּו ילָע אָנ"ְמַע ילֶא רמאוו :יכנֲא יקלמע 9
 ורתתמַאְו יל דָמָעְאְו :יִּב ישפנ דולב ץֶבָשה י

 -לע רשאורזגה חלו ולפל יִרָחֶא הָיִחי אל יִּכ יִּתְעד יכ
 :הָנַה ינדֶאדלֶא םֵאיִבֲאְו וערחלע רשא הָדְעַצְֲו ושאר

 :וִתִא רֶׁשֲא םיִשְנאָהלְּכ םנו םערקוו ודְגְבְּב דו - קחו וג
 וכ ןַתְַהְילַעְו לואש"לע ברעְהדדע ומציו ּוכְבִַו ּודּפְסַה 9

 ;בֶרָחְּב ילָּפְנ יכ לארשו תידלעו הָוהְי םעדלעו
 ךָּמ מאיו הָתַא המ יא ול דינמה רענהְדלֶא דָוָד רמו ו
 האלי אל דיא ד ולא רמא :יִכְגָא יקלמע רג שיִא 4
 דחַאל דֹוָד אָרְקַו :הָוהְי חישמדתֶא תחשְל דדי חלשל וט
 ויִלֶא רמו :תַמַָּ והכי יִּבדעַנָּפ שג רֶמאַֹו םיִרָעְנַהִמ 15

 יתתמ יכנֲא רפאל ךב הנע דיפ יכ ףשארדלע דמה דוד
 -לע תאו הָנִּקַהיתֶא דוד ןנקונ = = הוי יֶשְמִתֶא וז
 השק הָרּוהינְב מלל רֶמאֹו נב תהיו לאש 9
 יִתומְּבְלע לארי יבְצה :רֶׁשיַה רפס"לע הָבּותְכ הָנָה 9
 רְׂשֵבּ-לַא תַנְב ּדֵּנַלַא :םיִרֹובנ פג יא לֶלָח כ

 הנְולעתדּפ םיתשלּפ תנְּב הְְחְמְשַתְרּ ןילקשא תַצּוחְּב
 םכילע רֶמְמלֲאְו לטדלא עב יִרָה :םיִלְרעָה תב
 ילְב לאש ןגמ םירוכג ןנמ לעגנ םש יִּכ תמורת ירשו
 ןָתְנהְי תשק םירובג א םיִלְלַח םדמ :ןֶמָשּב חישְמ
 לאש :םֶקיִר בושת אל לאש בֶרָחְו רוחֶא גושְנ אל
 ודרפנ אל םֵתֹמְבּו םַיִיַחְּב םמיִעְגהְו םיִבָהֲאנַה ןתְנוהיו

 לואְׁש-לָא לֵארְׂשִי תֹנְב :ורבג תֹיְרֲאַמ לכ םיִרָשְנִמ 4
 לע בָהָו ירע הלעמה םינדעדסע ינָׁש 'םכְׁשבְלמַה הֶניֵכְּב

 ןכשובל = === יש
 - דיחי < |6. שק וירגבב ז וו קדיחב ןוג גפו4. :דחותס ה צ 0 יק דכואו צ 8
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 הכ -לע ןְתנוהָי הָמְחְלִמַה ֹּותְּב םירבנ ּלְפָנְךיא שובל
 דֶאְמ יל ָתְמעְ ןתְהְי יחֶא ףיִלָע יל"רצ :לָלָח ְדתֹמְב 26

 גז םירפנ ָלָפָנ ךיא :םיִשנ תבהָאמ יל ּךְתָבֲהַא הָתַאָלִפנ
 :הָמָחְלִמ יִלְּכ ְדְבאָ

 6 ב

 א תַחַאּב הָלֵעֲאַה רמאל ו הוהיב דִוָּד לֵאָׁשִנ ןכ"ירחא יה
 הָלֲעֲא הָנָא דוד רָמאָו הֶלָע יא הָוהְי ראו הָדּוהְי רָע
 2 םעלחָא שנ יתש םגו דוד םֶש לע :הָנְרְבח רמו
 9 -רֶׁשֲא וישְנאְו :יִלָמְרּפַה לָבָנ תֶׁשֲא לִיֹניִבֲאַו תיִלֲעְרתַה
 + ואבו :ןְרְבַח יִרָעְב בש ותיִבו שיא ךוָד הָלָעָה ומ
 הָדְוהְי תיבילע ְךֶלֶמְל דָודתֶא םָׁשחְׁשִמִו הָדּוהְי ישְנַא
 -זרֶא רָב רֶׁשֲא דלג שיִבָי ישנַא רמאל דודל ודנו
 ה ָעְלִג שיִבָי יׁשְנֲא-לֶא םיִכָאְלַמ דוד חלש | :לּואָש
 דֶסָחַה םֶתישָע רֶׁשֲא החיל םֶּתַא םיִכְרְּב םֶהיִלַא רֶמא
 6 "שי הָתַעְ ותא ּוָרְּבְקִתַ לּואש"מע םכיִנְראדבע הזה
 הָבוטה םכְּתַא הֶׂשֲעֲא יִכנָא םנָו תַמֲאְו דָסָח םָכָמִע הוה
 ז םֶכיֵדְי הנָכוֲחַּוהָּתַעַו הוה רָבֶּרַה םָתיִׂשֲע רֶׁשֲא תאוה
 חְׁשִמ יתא םגְו לּואָש םֶכנְדֲא תַמִּכ לחבל ּוָהו
 3 אָבְצ-רׂש דרב ָךנְבֲאְו | :םֵהיֵלֲע ְךְלַמְל הָדּוהְידתיִב
 והרבעו לאָשְדְב תֶׁשבשיִא-תֶא חַקְל לֶאָׁשְל רֶׁשֲא
 ! לאָעְרֶילֶאְו יִרּוׁשֲאָה"לֶאְו רָעְלְגַה"לֶא והְכלְמִ :םִינֲחַמ
 יִדְּב | :הְלָּכ לארשיילעו ןמנְּב-לַעָו םִיַרְפָא-לַע
 לֵאָרְׂשִי-לע וכְלְמְּב לּואָשְרְּב תָשְּבשיִֶא הָנָׁש םיִעָּבְרַא
 וג יִהָיו :ךוָד יִרָחֶא יָה הדוהְי תב ךא ְךֶלְמ םִנָׁש םִִתְשי
 תריגילע ןרְבְחְּב ךלמ דוד הָיִה רֶׁשֲא םימיה רפְסִמ
 ו ָךנְכֲא אצְו  :םיִׁשָדָח הָׁשְׁשְו םִנָׁש עבש הָדהְי
 :הָנְשְבִג םֶינְמְמִמ לָאְשְדַּכ תֶׁשְּב-ׁשיִא ידעו רג

 באויו
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 תָכַרְּב-לַע םושגפיו ואָצִי דוד .יִדְבַעְו היורצה .הָיורְצְב ָּב באו וי
 לע הָלְאְו המ הכרכהלע הלא ובשל ודחי ןועְבג
 םירָעְנַה אָנ ומּוקי בָאוידלָא רָנְבַא רָמאַו :הזמ הכרבה

 ורְבְעִנ מכה :ומקו בָאו רֶמאֹו וננְפל קמו יט
 לאש תשביהשיאלו ןמינְבְל רשע םינש רפסמב

 והָעְר שאָרְב | שיא וכוחו :דִוָד יִדְבעמ רֶׂשְע םינשו ו
 תוהה םוִמל ארקוו וּדְחָי ו והעְר דַצְּב ופְרַחְ
 "דע השק המחלמה יִהְּתַו :ןְטְבגְּב רֶׁשֲא םיִרְצַה תַקְלֶח
 יִדְבַע ינפל לאְרשי ישאו נב ףגניו אוהה םֶיּב דֶאְמ
 לָאהְׂשע ישיִבָאְו בוי היורצ ֵנְב הָׁשלַׁש םַש יהו :דוד
 ףדריו :הָדׂשַּב רֶׁשֲא םיִבְצַה דַחַאְכ ולרב לק לַאהשעו
 -כעו ןומוה-לע תָכָלְל .הטנזאלו נְבַא יֵרֲחַא לאהשע

 הָּתַאַה רָמאה ויְרֲחַא רנבא ןפו :רנבא יֵרֲחַאַמ לאמשה כ
 לל הנ רגבא ול רֶמאַֹו :יִכְנֲא רָמאַּו לֵאהְׂשִע הז
 דחקו םילעגהמ לא ףל וחֶאְְלאמְש"לע וא דנימיילע |
 ףסוו :יָרחָאמ רָסְל לֵאהָׂשַע הָבָאאָל ֹוֵתְצְלֲחִתֶא ָךְל ₪

 רֶמָל יִרֲחַאֹמ ךל רוס לֵאהְׂשֲע-לֶא רמאל רֶוְבִא דוע
 ןַאָמַו :ְּךיִחָא בָאוידלֶא יֵנְפ אָשֶא יאו הָצְרַא .הָּככַא
 אתו שָמחַהדלֶא תנֲחַה ילֲחְאְב לגְבַא ּוהְכ רוסל
 -לֶא אָּבַה-לְּכ יל ֹּתִחַת תָמָ םָׁש-לְפַמ וילחאמ תינֲחַה
 פדר :ודמעו תמו לארשע םש לפְנרׁשֲא סוקמה
 ואב הָמַהַו הֶאְּב שמשהו ךנבא ירחא ישיבאו בָא
 :ןעְבְג רכְדמ דרה יניינפדלע שא הָמֲא תעבגהדע

 זרַחֶא הָדְנָאל ויהיו רבא יקחא ןמינְבנְב צְבקְתַ ה:
 בָאוילֶא רבא ארק : :תֶחֶא הָעְבִג שארזלַע ודָמַ =

 דרמחיכ הָחְעָי אּלָה ברה לכאּת הֵָנְלַה לָמאיו
 ירחאמ בשל םֶלְל רמאתדאל יִתְמדַעְוהְנַחֶאְּב הוהת
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 גז יִכ ּתְרַּבַּד אלול יּכ םיהלֶאָה יח בָא רמאו :םֵהיַחַא
 ₪ םָאֹו עקתו ויָחֶא יֵרָחַאַמ שיא םַעָה הלענ י רֶכּֿבהמ וא
 ללארשי יֵרָחַא דוע ופדרידאלו םֶעַהלּכ י ודמעיו רָפושַּב
 הבר ּוכְלַה וישנאו רנבַאו :םחלהל דוע .ופסידאלו
 ןורְתְבַה-לכ כליו ןֶדְרוההתַא ורבע אהה הלילה לֿפ
 ל -תֶא ץּבְקו רנָבֲא יִרֲחֲאַמ בש בָאֹוַו :םִנֲחַמ ואב
 :לַאהַשעו שיא רֶׂשֲעהעְׁשּת ךוָד ידבעמ ודקפינ םַעְה-לָּ
 גג םישָשו תואְמַשֶלש רגב ישְנאְבּו ןמנְבִמ ופה דוד ידְבעו
 9 ּוָבָא רָכָקְּב ּוהְרְּבְק לֶאהָשַעְתֶא ואָשיו :ותָמ שיא
 ראו ויׁשְנֲאַו םָאֹו הלילַה-לְכ כלו םַחָל תב רשא

 :רְבחְּב םָהְל
 גז

 א דוד תיפ ןיבו לואש תב ןיִּב הָּכְרֶא הָמָחְלמַה יה
 ג ּודְלְו  :םִלַד םיִכְלַה לֵאָׁש תב קחו ךלה דודו
 :תילאעריה םעניִחַאלןונמַאורוכְב יהיוןורבהב םינְברודל
 ג יׁשְלׁשֲהְויִלְמְרַכַה לבג תָׁשֲא ליִבָאל בֵאְלַכ והגשמ
 4 יִעיִבְרהְו :רּושִג ךלמ מלית הָכעַמְדְּב םָלָׁשְבַא
 ה יִׁשְׁשַהו :למיִבֲאְדַב היטפש יִׁשיִמֲחַהְו תִיִגְחְדְב הינְֲא
 :ןורְבְמְּב ךודל ודל הֶלֶא דוד תָשֶא הָלְנֶעְ םָעְרְתִ
 6 דוד תי ןיבו לואש תיב ןיִב המָחְלִמַה תויְּב יה
 ז ּהָמְשּו שנְלּפ לָאְשְלּו :לּוֶאְש תיִבְב קזחתמ הָיָה רבא
 -לֶא הָתאָּב עודמ רגְבֲא-לָא רֶמאֹו היא-תב הָּפְצר
 < תשּבחשיא ירבְד-לַע האמ רגבַאל לחוו :יִבָא שנפ
 דזרָשַעֶא םויה הְדּוהיל רֶׁשֲא יֵכֲֹא בֶלְּכ שארה מא
 אלו והעְרַמ"לֶאְו ויחֶאדלֶא יבא לאש | תיבדמע דֶסֶח
 ) דהפ :םיה הָׁשֲאָה ןוע לע רקפת דוד די ךתיִצְמה
 עַּבְשְנ רֶׁשֲאכ יִּכ ול ףיִק הש רובֲאל םיִהֹלֲא הָׂשֲי

 הוהי
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 תיִּבִמ הָכְלִמִמַה ריבעהל :וק"הְׂשִעֲא ןכייכ דוְְל הוה
 הדּוהְיילַעְו לֵאָרְׂשִי-לַע דוד אָפְּכְדתֶא םיִקָהְלּו לָאָׁש

 רֶנבַאזתֶא בישָהְל דוע לכידאלו :עבַש רֶאְּבְדדַעְו ןדמ ו
 "כא | םיכָאלמ רֹנְבַא הלשמ | :ותא ותֶאְריִמ רד 2

 יתא ךֵתיֵרְב הָתְרְּכ רמאל ץֶרָאמל רמאל ו ותחת דו
 בוט מאו :לֶאְרָשידלָּכְדתֶא ךילא בסהל ךמע יִדָי הנהְו ג

 ףתאמ לאש כנא דַמֶא רָב ְךֵא תיָרְּב ּךְּתִא תָרְכָא יִנָא
 לכימ תא דֲאיִבָהְי ינפלדסא | יִכיִנְּפתֶא הֶאְרְתִאְל רמאל

 ד חלשה = = :ֶפתֶא תואר ַָאבְּב לאָׁש-תַב 4
 יִתְׁשַאדתַא הת רָמאֵל ליִאְׁשְְּב תֶׁשּב-ׁשָא-לֶא םיִכָאְלמ
 :םכיִתְשְלִּפ תֹולָרָע הָאַמּב יל יִּתְשַרֲא רֶׁשֲא לָכיִמתֶא

 ךֶּב לאיטלפ םעמ שיא םמ הָחָקִַו תשב שיא הֶלָשיִו וט
 םירחכדדע הירח הָכְבו ךוָלָה השיא ּהָתֶא ךליו :שול ג
 ָךנְבַא-רָבְדּ :בשמ בוש ל ָךנְבֲא ולא רמו וז

 םָּתיַה םשלשדמנ לומָּתִיסנ רמאל לֵאָרְׂשי ינָכְזדםע הָיָה
 הָוהְי יכ ּושָע הָּתִעַו :םָכילֲע ףלמל דודתֶא םיִשְקבִמ 8

 ימעדתֶא עישוה ידְבע דוד ו דב רמאל דודדלֶא רַמָא
 7םג רדיו :םֶהיִביִאלָּכ ךִימּו םיִתְשְלּפ דימ לֵאָרְׁשִי 9

 דוד נאְּב רבדל רנְבַא-םנ דלי ןימינכ יְזְאְּב רבא
 -ִכָּכ יִניִעְבּו לֵאָרְׂשִי יִניִעְּ טראל תא ןּורְבֲחְּב

 םיִרְשַע וּתְאָו ןֹורְבָח דלא ְךְנְבִא אביו : :ןָמָינִּב תב כ
 :קדָתשמ יוּתַא-רַׁשַא םישנאלו רגְבַאְל ךוָד שעה םיׁשנֲא

 -לֶא הָצּבְכָאְו הָכֹלֲאְו ו הָמּוקֶא דודדלֶא רנְבַא רמו ג
 כמו תיל לתא ּוִתְרכִו לֵאָרְׂשײלּכיתֶא למה ינדא
 ךלינ י רנְבַא-תֶא דֶוָד חלש ףשפנ ואתה לָכְּב

 בר לֶלֶשְו דוְגהְמ אָּב באו דוד ירבע לנו :םולָׁשּב ג
 חלש יִכ ןורבְַּב לודיסע יניא רגְבאו ואיבה םֶמִ
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 ודנו ּואָּב ֹוּתַא-רְׁשַא אָבֲצַה-לְכְו םָאֹוְו :םִלָשְּב ךליו 23
 לו והחלשיו דֶלַמַהלָא רַב רגבַאזאָּב רמאל בָאויל
 24 "הנה הָחישְ המ רַמאָיו ךלמהדלֶא באי אבו :םלְשְּב
 הכ -תֶא תי :ךולה ךלוו ותְחְלש הֶזהמל לא ל רֶנְבַא אָב
 -תֶאְו ןאצומ"תֶא תעלו אָּב ךְתְתַפל כ רֹנְַּכ רבא
 םָאֹװ אצו :השע הָתַא רשאי תֶא תַעַבְלְ ּךֶאוְבמ
 רָּּבִמ ותא ובשנ רָגְבַא יָרָחַא םיִכ -ֵאָלַמ חלשיו דוד םַעַמ
 בָאֹי והיו ןורְבֲח לנבא בש :עֶד אל דַוָדְו הָרְפַה
 תַמּ שמחה םָׁש והכוו ילשפ ותא רָּבְַל רעש ךודלָא
 יִקָנ רֶמאּו ןכ יֵרֲהֲאַמ דוָד עמשיו :ויַחָא לאהַשָע םֵדְּב
 :רְרְּכ רנְבֲא ימדמ םלוע"דע הָוהָי םעמ יתכלממו יכֹנֲא
 ;רֶרְפיהלַאְו ויבֲא תיִבְלָּכ לֶאְו בָא שארהלע ולח
 "רֶסָחְו בָרְָּב לפו ךְלַּפְב קיזחמו עֶרצְמּו ב] בא" תיִּבמ
 תומה רֶׁשֲא לע רגבאל ורה יָא ישיבאנ בֶאֹוְו :םֶחְ
 דד לָמאַו :הַמְחְלַמַּב ןעְבְגְּב םֶהיֵחֲא לֵאהְׂשֲעדתֶא
 . ּורְנחְו םֶכיֵדְנב ועְרק ֹוֲּארְׁשֲא םעָהלָכְדלֶאְו בָאוידלֶא
 :הָטמַה יִרֲחַא ךלה דוד ךלמהו ךנכא ינפל ודפסו םיקש
 א ולוקדתַא דלמה אשיו ןוָרְבֲהְּב ךגבַאזתֶא ּוְרְּבְקיו
 -לֶא ְּךֶלמַה ןגק :םֶעָהלּב וּכְבַו רנְבֲא רֶבָמילֲא
 תורסאדאל דדי :רנְבַא תומי לבג תֹומּכַה רמאו רבא
 תְלַפנ הָלְוע-יגְב ינפל לפִנַכ ושנה םיתשחנלדאל דילגרו
 הל תֹורְבהל םעַה-לְכ אב :וילְע תוּכְבְל םֶעֶהלְכ ופסיו
 -הָשַעְי הפ רמאל דוד עַבָשיִו םיַה דועָּב במ רִוָדיתָא

 כעְטָא שמָשה"אוב נפלא יִּכ ףיסי הָכְו םיהלָא יִל
 38 םבָהיִניִעְּב בטייו וריכד םעֶה"לָכְו :הָמּואְמ"לְכ וא םָחָל
 וז ועדי :בוט םַעֶהלְכ יניב ךְלִמַה הָׂשְע רשא לכ
 ךלֶמַהמ ל התודה אל יִּכ אוָהַה םיַּב לֵאָרְׂשִהלְכְו םעֶהלְכ
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 "לֶא ְּךֶלַּמַה רַמאַו :רנְדְּב רכַאדתֶא .תיִמָהְל :
 הוה םִיַה לפָנ לטו רש-יכ ועדת אולה ויד

 םיִשנֲאַהו ךלמ הׁשְמו למ וה יכנֲאְו :לֵאָרְׁשיְִב <
 = שעל הודי םלשי ממ םישק ךירצ :ִנְּב הָלֲאָר
 :ֹותָעָרְּכ הָעְרַה
 Car. IV: A ר

 = זלֶכְו ויִדָי ופריו ןורְבָחְּב רגְבֲא תַמ יִכ ליאְׁשְדְּב עמשיו א
 | לואְׁשְוְב ויה םיִדּודְנייֵרְׂש םיִׁשָנֲא יִנָשּו .:ּולָהְבִ לֵאָרׁשִ

 יִתֹרֲאַּבַה ןומר ינב בֵכַר יִנָשה םשו הָנֲעַב דַחָאָה םָׁש

 וחְרְכִמ :ןמינב"לע בָשָחַת תורֲאְבבנ יִּכ ןְמנְב יבמ :
 :הָוה םויה דע םיִרְג םָשדויהיו המָיִתִג םיתרָאְּבה
 הָיָה םיִנָש שָמָחְדְּ :םילנר הכג מ לאָשְּב | ְתְנוהיִלְו 4

 ותנמא ּוהֲאְׂשת לאָפרזימ ןְתנוהו לואָש תַעָמְש אָבְּב
 :תֶׁשְביִפְמ ומְשו ספ לפי םִּנָל הָוַפָחְּב יהו סנו

 םֹויַה םֹחְּכ ואביו הָנעַבּו בכר יִתְרֶאְּבַה ןֹומְרנְב ובו ה
 :םיִרָהֲצַה בָּכְשִמ תַא בָכש אֹוָהְו תָשְּב שיִא תבא

 ׁשֶמֲחֲה-לֶא הכו םיטח יֵחָהְל תיַּכַה ךֹוָת-רע ּואָּב הָנַהְ 6
 -לַע בכשחאוהו תיַּבַה כח :וטלמנ ויַחֶא הנעבו בכר 7

 ׁשאֹר--תֶא ורק והתמיַו ּוהְּכַו ובְּכְשִמ רֵרֲחַּב ותָמְמ
 ואָבִי :הלְיְַהלְּכ הָבְרעַה דד ולו ושאֹרדתֶא וחקיו 5

 ְּלַמַהלֶא ורמאיו ורב ֶוְדלֶא תֶׁשְּב"שיִא שארתֶא
 "תא שקַּב רֶׁשֲא ְּךְיִא לאש תֶׁשֹביׁשיִא שאָריהנַ
 לאש הֹוה םִיַה תומקנ למה ינדאל הוה" .ןתיו שנ

 ןומר ֵנְּב ויחַא הנעביתַא | בֶכְריתֶא דוד ןעוו :ּועְרומּו 5
 -לכמי ישָפְנ"תֶא הָרָּפירְׁשִא הוהְיחיַה םֵהָל רֶמאֹּו יתֶאְּבַה
 קרוהדאוהו לואש תמדהנה רמאל יל ריִנַמַה יכ :הרצי
 תת רֶׁשֲא לֶכַצְב והגְרַהָאְו וב הָוֲחֶאְו ויניִעְּב רשבמכ

 קיְִּצ"שיִאתָא רה םיִעָשְר םיִׁשנֲארכ ףא :הָרׂשְּכ ול וו
es 

1 
| 
| 
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 םֶפְְימ ומְדִדתֶא ׁשָקַבֲא אולה הַָּוובְּבְׁשִמ"לַ ותו
 וע םוגרהיו סינַי דוח וצו :ץרֶאְהְדִמ םֶכְתַא יִתְרַעְב
 הדָכַרְּכַההלַע יָלֲחַַו םֶהיִלְגְרִהַתֶאְו םֶהיֵדי--תֶא וצצקמ
 -רֶבָקְב ּורְּבקִ וחלל תשפדשיא שאר תַאְו ןוָרְבָחְּב
 :ןוָרְבֲחְּב ךגְבַא

 ה .Car.V ה

 א רמאל ּוָרְמאֹ הָנוָרְבֲח ךֶודְדלֶא לֵאָרְִׂי יִמְבָשלָּכ ואבו
 2 םוׂשְלׁש-סג לֹמְתֶא-סנ ::ּוָחְַא רָב מצע ננה
 יבְּמַהְו איִצומי הָתְיַה הָתַא ניל ךֶלֶמ ליִאָׁש תֹיָהַּב
 ;דַעְרְת הָתֶא דְל הי רמו י | לָאָרְׁשִײהַא
 :לארשידלע דיגנל היהת הָּתַאְו לֵאְרְׂשִחתַא ' יִמָעדתֶא
 + םֶהְל תָרְכַו הנחְבֲח ְלַמַה-לֶא לֶאְרְש ינָכז"לְּכ ואב
 דָוְּדתֶא ּוָחְׁשִמַו הוהי ינפל ןורְבָחְּב תיִרְּב דוד למה
 + ֹוָכְלָמְּב דוד הנ םיִשלְׁשְדְּב :לֶאְרְשיילַע ךלמל
 ה םיִנָש עַבָש הָדוהְי-לע למ ןורָבְתְּכ ִּדְלְמ הָנָש םיִעְּבִרַ
 לע הָנָׁש שלָשו םישלש דלִמ םֶלָשּוריִבּו םיִשְדַח השש
 י דלֶא םֶלָשּורְי וישנו ךלמה למ :הָדּוהְיְו לֶאְרְשידלְּ
 הגה אובְת"אל רמאל דול רֶמאַַ ץֶרֶאָ בש יסְבָיה
 דוד אובַידאל רמאל םיִחְסְפהְו םיִרועַה ךְריִקַהסַא כ
 : רָמאְג :דֶוד ריע איה ןיצ תדְצִמ תֶא דִוָּד דכלה :הָנַה
 דתֶאְו רונצִב ענו יסובי הצמ=לכ אהה םִיַּכ דוד
 ורְמאְי ןֵכילַע דֶוָד ׁשָפְנ אנש םירועהדתַאו םיִחְספה
 ג הָדְצִמַּב דוד בשוו :תִיָבַה-לֶא אוי אל חטפו רוע
 :הָתְָבו אלַמַהְדִמ םיִבָכ דוד ןֵבַפ דוָד רע ּהֶל"אָרְקו
 / :ִמָע תאְבְצ יהלֶא הוה לוד ךוֶלָ דוד דלי
 וו םיוָרֲא יצעו ודא םיִכָאְלַמ רֶצ-דְלַמ םֶריַח הלְׁש
 ו דד עדו :דְוְְל תָיַבנְבַו ריק ןֶבָא יִׁשְרָחְו ץע ישְדח

 יכ
 ק איעכהו ₪4. ילאיצמה חיה <. 2, ה  קחב ץמק +. 12. יר
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 ותְכְלְמִמ אֹׂשִנ יִכו 'כו לארשודלמ ךלמל הוה ניִכֲהְיְכ
 םישגלפ דש דוד הקו :לַארׂשי ומַע רּובֲעַב 3

 ךודל דע ודל ןרְבחמ ואב יֵרֲחֲא םלשורימ טישו
 תמש םלׁשּוריִב ול םיִריַה תומש הָלֲאְ :תֹנְבּו םִנָּב 4
 :פיִפְו פנו עושילאו רַחבְו :המלשו ןָתְנְו בָּבּושְו וט
 זכיִתָשְלָּפ ּועָמשיו :טְלַפילָאו עֶדילֲאְ עֶמְׁשיִלֲאְ 5

 םיִתְׁשְלּפ"לְכ ולעַו לאְרשידלע ּדְלַמְ ְךֶּדיִתֶא ּוחַשְמהיִכ
 םיִּתְשלְפּו :הֶדוצְמַהְדלֶא דרו דוד עמשיו ךֶוֶּד"תֶא שקֶבל ו
 רמאל הוהיב דוד לַאׁשַו :םיאפר קֶמעְּב ושטניו ואב 9

 רָמאַו | * יִדָיִב םָתִתַה םיִּתְשְלְפילֶא הָלֲעֲאַה
 יב םיִתְׁשְלְּפַהדתֶא ןתא ןְתְניִּכ הָלָע דודְלֶא היה
 ץֶרפ רָמא דוד םש םכו םיִצָרְּפהלַעְבְב ךוֶד אבמ כ

 םוקְמַהיםש אָרְק ןכדלע םִיֵמ ץֶרָפְּכ ןנֶפל יִביִא-תֶא הָוהְי
 םאשיו םַהיִּבַצְעִהַתֶא םשהובזעוו  :םיִצְרּפ לעב אּוהה 1
 ושמעו תולעל םיִשַלְּפ דע ופסיו :וישנִאָו דוד 2
 לע אל רֶמאַּו הוהיב דוד לאשיו :םיִאָּפְר קֶמַעְּב 3
 יהיו :םיִאָכְּב לוזממ .םהְל ָתאָבּו םָיֵרֲחֲא--לֶא בָסֶה 4

 יִּכ ץֶרָחַת ןָא םיִאְכְּבַה ישאָרְּב הָדָעְצ לוקדתֶא עֶמְׁשב
 שעמו :םיִתׁשלְפ הנֲחְמְּב תוכַהְל דינפל הָוהְי אֵצְי ןָא הכ

 -דע עבנמ םיִתְשלּפתֶא לג הוהי והוצ רֶׁשֲאַכ ןפ לו
 :רמ ךאב
 \:.Cae: VI ו

 :ףְלֶא םישלש לֶאְרְשָיְּב רֹוִחְּב-לְּכיתֶא דוד דו ףֶסינ א
 זרֶדוהְי יֵלֲעַבִמ ותא רֶׁשֲא טעֶה-לְכְו ד דל | םק 2

 םש םש אָרְקנרֶׁשַא םיהלֶאה ןורא תֶא םשִמ תולעַהְל
 ןוראדתֶא וברי :ויִלָע םיִבְרְּכַה בשי תוֶאְבְצ ָוהי 3

 רֶׁשֲא בֶדְניִבָא תיִּכִמ ּוהֶאְשיַו הָׁשָדָח ה לנע-לָא טיִהלֲאָה
 הטבנכ א שש

 ינימש תיטסה .1.ר רק ךעמשכ ז. 24.  קוספ עצמאב אקספ +. 10. ה
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 זרֶלְנעָה-תֶא םִיִגָהְנ םֶדָניִבֲא נְב ויָחַאְו אשו הָעָבנַב
 4 ןֹוָרֲא םע הָעְבְגַּב רֶׁשֲא בֶדְניִבָא תיִפִמ יהָאְשַר :הָׁשְדֲח
 ה תיבדלְכו | תו :ןורָאָה ינפל ךלה ויחַאְו םיִהלֲאָה
 תֹורוכְבּו םישּורב יצע לָכּב הוה ינפל | םיקָחְשְמ לֶאְרְש
 6 "דע ואב :םיִלָצְלְצְבּו םיענענמַבּו םיִּפְתְבּו םיִלְבְְב
 יכ וב זָחאַֹו םיהלֶאָה ןורָא-לֶא הֹוע חלשינ ןוכנ ןרג
 7 םיהלֶאָה םש ּוהָכו הֶזָעְּב הָוהְ ףָאירַחו :רָהְּבַה וטְמש
 8 לָמ דודל רח :םיהלַאה ןורא םע םַׁש תמו לׁשה-לע
 ץֶרֶפ אוהה םֹוָכָמְל ארק ָהעְּב ץֶרֶפ הָוהְי ץרפ רֶׁשֲא
 9 תוהה םִיַּב הוהתא ד אָרִמ :הזה םויה דע הָׂע
 ו ריִפָהְל דוד הָבֲאדאלְו :הָוהְ ןורא י ילָא אוי יא רַמאיו
 -דבע תיּב דִוָד המה ד ריעל הוה ןורָא"תֶא וֵלֲא
 וג יִתְנַה םֶדָא דבע תיב הָוהָי ןורַא בש :יִּתְנַה םֶדֶא
 לביא םֶדֶא דבעתֶא היה ךֵרָכו םישדח השלש
 ו? דבע תיֵּב"תָא הוי דרב למאל לדו למל דעו :ֹותיֵ
 דוד ךליו םיִהלֲאָה ןורא רּובַעַּב ןלרשֲא-לָכ"תֶא םדָא
 דוד ריע םרֶא דבע תיִּבִמ .םיקלָאה ןורָאתא טעמו

 9 םיִדָפַצ השש הָוהְיְדִרַא יִאְשְנ ודע יִּכ יֵהָת :הָחְמְשְּב
 4 הָוהְי ינפל וש-לְכְּב רכְרַכְמ ךוָדְו :איָרְמּו רוש הבז
 וט ןכיִלָעָמ לֵאָרְׁשִי תיִבלָכו דודו :דּב דופא רּונָח דוד
 8 הָיהְי ןורֶא הָיְהְו :רפוש .לקְב הָעּורְתַב הָוהָי ןורָאדתֶא
 ןולחה דַעְב הָפָקַשנ לואָשדתב .לכימו דָָּד רע אב
 זָבִתַו הוה נפל רָּכְרַכְמּו ןזפמ דו ךְלמַהתֶא אָרַתַו
 וז ומוקַמְּב ותא טַצו הֹוהְי ןורָאדתֶא ואבו :הָבְלְּב ול
 ינפל תולע דוָּד לע יָד וליהט) רשא לָהאָה דותְ
 ג ;םימלשהו הֶלועַה תולעהמ דוד לכו :םיִמְלְשּו היה
 ג םָעָהילְכְל קלחנ :תּואְבְצ הֶוהְי םֵשְּב ֶּעֶהדתַא דר
 לכל קש

 ורצראב חתפ 7.
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 םֶהָל תלח ׁשיִאְל הָׁשֲא-דעְו שיִאמְל לֵאָרְׂשִי ןוִמֲה"לְבְל
 שיא םעֶה"לְּכ ךליו תחֶא הָשישֶאו דַחָא רפא תחַא

 אָצְתִו - י  ותיִּבתֶא רב דוד בש = ִנותיִבְל כ
 םויה רּכְכהַמ רמאתו דו תאָקל טואָשתַּב לכימ
 וילבע תֹוָהְמַא יעל םויה הָלְננ רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי למ

 נפל לַכיִמְלֶא דוד רמו : :םיִקְרֶה דָחַא תֹולננ תוְלְגְּכ 2
 ריננ יתא תֹוצל ותיִּב"לְבמ ףיִבָאמ יֵּבירַחְּב רֵׁשֲא הוה

 יִתְלְקְּו :הָוהי ינפל יתקחשו לַארׂשִי-לע הוה םעדלע ל
 6 רֶׁשֲא תומא יִניִעְּב לָפְש יִתיָהְו תאֹוִמ דע

 ךע דלי הל והאל לואָׁש"תכ לכימְלּו :הָדְבְכא םָמְע א
 :ּהָתֹומ םי

Car. VU. | 

 דלָכִמ םיֵבּפִמ ולדחינה הוה יִתיִבְּב ךלֶמה בשה יה א
 יכֹנֲא אנ הֶאְר איבה ןְתְנילֲא למה רֶמאַה :ויְבִָא :
 :העיריה ךֹותְּב בשי שו ןוראנ םִיזְרַא תיִכְּב בש

 יִּכ הע ךל ּךְבְבְִּב רֶׁשֲא לָכ ךְלמַה--לֶא ןֶתְנ רמאָנ 5
 -רַבְּד יהו = * אהה הלילב יִהָי :ְּדַמִע הוי 4
 רְּדלֲא יֵּדְבעלַא תרמו ךל .:רמאל ןָתְנ"לֲא הוה ה
 אָל יִּכ :יִּתְבִׁשְל תוב יִליהנְבִת הָתִאַה הֶוהְי רֶמֶא הפ 8

 םִיָרְצִמִמ לֵארְׂשִי נְבתָא יתלעַה םוימל תב יִּתְבְש
 לֶכְב ןָבְׁשִמְב לָהֶאְּב ךלַהְתְמ הֶיהֶאְו הזה םויה דעו ד

 דַחֶאדתֶאיִתְרַּכדִרַבְדַה לאְרשי ינְב"לָכְ יּתְכַלַהְתַה-רׁשֲא
 לֵאָרְׁשִההָא ימע"תַא תועְרל יִתיֹוַצ רשא לארשי יטבש

 ראתה הָתַע :םיוָרֲא תיב יל םָתינְכאָל הָמְל רמאל +
 ךמ ד ליפחקל ינא תֹואָבְצ הוהי רמָא הפ דיל יִּדְבעְ
 ;ילָאְרְשלע ימע-לע דיֹנ) תויהל ןאצה ךחאמ הנה
 ָבְִאלכִ"תֶא הָתָרכְֲו תַכלַה רׁשֲא לכְּב מע היָהָאו

 ךינפמ
 קמפ עעכאכ אקסס +. 4. 7 | לדצכ צ. ₪, קוספ עשכאב אקסס ול. כע צ פה
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 :ץֶרֲאְּב רֶׁשֲא םילדנה םֵׁשְכ לֹודְנ םש ךל יִתָשָעְו ד דיִנָפמ
 י אלו ויתְחַת ןכשְו ויתעטְו לארשול ימל םוקמ יִּתַמִשְ
 :הָנושאַרְּב רֶׁשֲאכ ותועְל הלועדינב ופיסיאְלְ דוע ןּגְר
 יִתְיִנְהו לארשי ימע-לע םיִטְפׂש יִתצ רֶׁשֲא םייהְרִמל
 :הֶוהְי ךלדהשעו תב הנה ל ִיגַהו ְביאלָכִמ דל
 דעְרַודתֶא יתמיקהו דיִתבַאדתֶא ּתְבַכשְו יִמָי ּואְלַמַ | יִכ
 וה :ֹוחְכלמִיתֶ יִתֹניִכֲהְו ףיעממ אָצְי רֶׁשֲא ְּדיֵרֲחַא
 :םלועדדע ּתְכַלִממ אָפְּכדתֶא יִּתְננַכְו ימשל תיַּבהָנְבִי
 ותועְהְּב רֶׁשֲא ןבְל יל-הָוֲהְי אּוהו באל ולדהיהא נא
 דאָק יִהסַחְו :םֶדָא יֵנְּב יעְנְנֶבו םישְנִא טָבָשְּב ויּתְחַכְה
 יִתְיִסַה רשא לואש םעמ יתלסה רֶׁשֲאַכ ּנָמִמ ריס
 ַאסּכ דינפל םלּוע-דע ךְְכלְממָד יב מאו :דינפלמ
 ןויזחה לָכְכ הָלֵאָה םיִרְבְּדַה לכָּכ :םלֹוע-דַע ןוכְנ הָיָה
 םָׁשיַו דוד למה ג אכוו = :דֶוּדילֶא ןֵתנ רָּכד ןּכ הוה
 יֵנֵתאָבֲה יִּכ יִתיֵב יִמּו הוה יִנדַא יכנא מ ראו הוה ינפל
 רבַדתַו הוהְי ינדא ניִעְּב תאו רוע [טקתו :םלה-דע

 נא םֵרֶאַה תרות תא קִחְרמְל ךדבע-תיב"לא =:
 תְעְדָי הָּתַאְו ךולא רֶבִדְל דע דָוָּד ףיקויהמו :הָוהְי
 הישע ְבלְכּו זְִבִּד רבַעְּב :הָוהְי ינדא ְךְּדְבעתַא
 לדג ןפ"לע :דְבַעְדתֶא עיִדוהְל תאוה הָלּודְגַהדלְּכ תא
 לכ ִַּתְלז םיהלֶא ןיאְו ךמָּכ ןֶאדיִּכ םיהְלֶא הוה
 דַחֶא וג לאְרשיִּכ דמעכ יִמּו :ּוננָאְּב ּנעַמׁשהרְׁשֲא
 ול םושלְ םעְל ול-תודפל םיהלא-וכְלה רֶׁשֲא ץַרָאְ
 ףגע ינפמ דצרַאל תוארו הָלודַה םָכְל תושעלו םש
 -תֶא דל ןנוכּתַו :ויקלאו םיוג םירצְממ ל תידְּפ רֶׁשֲא
 םהְל תיָה הָוהְי הָתַא םלועדדע םעל לו לארשי מ
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 הכ לע ָתְרבִּד רָשֶא רָבּדַה םיִטלֲא הָוהְי הֶתַעְו :םיהלאל
 ךדכע
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 :תְרּפד רֶׁשֲאְכ השעו םלועידע םקָה ותיכ"לעו בע
 זלַע םיִהלֲא תֹואָבְצ הָוהְי רמאל םֶלֹוע-דַע ָּךְמָׁש לניו

 הָהְי הָתאיִכ נפל וכ וה דד דע תיכו לארי יז
 תֶיַּב רפאל ףדבע ןָא-תֶא הָחיִלְּג לֵארְׂשִי יִהלֶא תֹואָבְצ

 -תֶאּיִלֲא ללפתהל ֹובְל"תָאְּּרְבַע אָצְמ ָּכילַעְדלהְנְבֶא
 םיִהלֲאָה אוה"התא הוה ינֹדֲא | התַעְו :תאְה הָלפְּתַה 9

 ;תאָוה הָבוטהדתֶא ךְדְבע-לֶא רבו תַמֲא הו ְרְבְדּ
 יִכְךינְפְל םלועל תויהל דב תיּב-תֶאְְרְבּו לאוה הָתַעְו 9

 םָכֹעלָּךָרְבע-תיִּבדַרביְְתְכְרּבמותְרבַּדהויינדֲא הָתַא
 ג 11. ה

 ְךֶר חקמ םענְכו םיתשלפ"תא ךוד יו ןפ"ירחא יהוו א
 םֶדְּדַמַיַו בָאומהתֶא ךיו :םיִּתְׁשְלּפ דימ הָמָאָה גְתַמְתֶא 2

 תיִמָהְל םיִלָבָחְדיִנש דָּדמו הָצְרֲא םָתֹוא כה לְבָהַּב
 יִאְשְנ םיִדָבִעל דודְל בָאֹומ יֵהְתַו תָהַהְל לָבָחַה אָלְמּו

 וּתְכלְּב הבוצ ּךֶלָמ בחְריְָּב רעְדַדָה"תֶא דוד ךינ :הָחְנמ *
 -עַבְׁשּו ףלא ממ דוד דפלוו +; "רהב ודי םיׁשָהְל +

 -תֶא דּוָּד רקעי יִלִנר שיא ףֶלֶא םיִרְׂשֲעְו םישְרִּפ תואמ
 קְׂשַמַּד םָרֲא אֹבָּתַו :בָכָר הֶאְמ ּונָמִמ רתויו םֶכָרָה"לְּכ ה

 דםיִרְשָע םֶרָאְב דוד דיג הָבֹוצ ּךֶלַמ רוערדהל רעל
 יִהתוקָשַמַּד םֶרֶאְּב םיביצנ דָוְד שו :שיִא ףֶלֶא םינשו 6

 דודְתֶא הוי עשיו הָחְנמ יִאְשונ םיִדְכַַל דודק םֶרֶא
 יָה רֵׁשֲא בהְוה יטלש תא דוד חכו ְָלָה רֶׁשֲא לָכְּב ז
 יֵתֹרְבִמּו חַמָבִמּו :םֶכָׁשיְרְי םאיִבו רעָדַרָה יֵדְבַע לא 8

 :דֶאְמ הָבְרַה תֶׁשֲחנ דוד ְךַלַמַה חקל רועדדה יִרע
 :רָזְעְרדַה ליִחלְּכ תא דוד הָכה יִּכ תמח ךלִמ יָת עמְש 9
 ול--לֶאׁשִל דוד ךלמההלֶא ַנְב--םָדוהתֶא יעה חלש י

 כ הכו רֶעָדַרָהַּב םחלנ רֶׁשֲא לע ֹוכְרָבְלּו םולָשְל
 שיא ix RPE ל
 נחכ אלו ירק הופ ז.3. חה פיסנההפ .ז %. ד
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 לכו ףֶקֶכילְכ יָה לָיְבּו רזעדדה הָיָה יעת תומחלמ שיא
 וג דםע הוהיל דוד למה שידקה םֶתאסנ :תַשחְנ ילכו בָהְ
 :שּפּכ רֶׁשֲא םיגַר--לָכִמ שילקה רשא בהּוהְו ףַסָּכַה
 ו לשמו קלמפמ םיִּתְׁשְלפִמּ געי יֵנְּבִמּו בָאֹוממּו םֵרֲאֹמ
 וג ובְׁשְּב םש דו שעיו :הָבֹוצ ךלמ בחְרְרּב רעדדר
 ו4 םשּו :ףַלֶא רשע הנומש חלמ"אינְּב םֵרֲא-תֶא ותוכהִמ
 םֹדָאלכ יהו םיִבַצְנ םָש םחָא-לְכְּב םיִבְצְנ םֹודֲאָב
 יט דל :ְּלֶהרשֶא לכּב דודתֶא הוי עשו דול םיָדְבַ
 -לֶכל הקו טפשמ השע דד הו לֵאָרְׁשילב"לַ דוד
 46 דּוליִחַאְדִּב טפשוהיו אָבְצַהְלַע הָיורצְרֶּב בָאֹוְװ מע
 וז םִנֲהְּכ רֶתָיְבִאְְּ ךלמיחאו בּוטיִחֶאְדִּב קָֹרְצְו :ריִּבמ
 ג נבו יִתְלַּפַה יִתְרְּכַהְו עָדָיהְיִדַב ּוהָיְנְבּו :רפוס הָיְרְשו

 יָה םִנָהְכ דוד
 .Car. IX ם

 א הָשָצָאְו לאש תיִכְל רֶתונ רֶׁשֲא דועדשי יִכֲה דוד רֶמאו
 3 משו דָבָע לּואָש תיבלו :ןָתְנהְי רובָעַב דֶסַח ומע
 רָּתַאַה וילא למה רֶמאֹו דוְדדלֶא ולרארקיו אָביצ
 3 שיא דע סָפָאה ךלפה רמאוו :דדְבַע רמו אָביִצ
 אָכיִצ ראו םיִקְלֶא דֶסַח ומע הָשעִאְו לּואָש תיבל
 4 למה ול"רְמאַֹו :םיִלִנִר הכנ נוהל ןּב דע ְךְלֶמַה"לֶא
 ריִכָמ תב אוד-הגה ךלמה"לא אָביִצ רמו אוה הפי
 ה תיִבִמ והחקוו דוד ךלמה חלש :רָבְד ולב לֶאיִמַעְִּ
 8 תה תַשביפמ אבל ובד למ לאימערב ריִכְמ
 דוד רֶמאָו וחָּתְׁשִ וינפ"לע לפיו דודחלא לאש
 ז אריתהלַא די ול מאיו :ָָּּרְבַע הנה רֶָמאָיַו תשביפמ
 יִתֹביִׁשֲה בָא ןֵתנוהְי רובע דָסַח מע הָשַעָא השע יִּ
 "לע םָחְל לכאת התאו יבא לָאָׁש הָרׂש-לְּפתַא דל
 8 דלא ָתיִנָפ יִכ דדְבַע המ רֶמאֹו וחתשוו :דיִמָּת ינחְלש

 בלכה ₪
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 רַענ אָביִצ"לֶא ְךֶלמַה ארק :ינֹמְּכ רֶׁשֲא תמה בֶלְּכַה 5
 יִתַתְ תיכו לּואָשְל דה רֵׁשֲא לכ וילֲא רמו לואש
 ףידְבִו ְינְכו הָתַא הָמָרֲאָה-תֶא ול תְדְבְעו נרֲאָדְבל
 ךֶּב תשביפמו ולְכֲאַו םֶחְל ףינדאדדבל הֶיַהְו תאּבַהְ
 רֶשָע הֶשִמָח אְביִצְלּו ינחלשדלע םֶחָל דיִמְת לכאי דינדא

 רׁשֲא לכַּכ דְלַמה-לַא אָביִצ מאיו :םיִדְבִע םיִרְׂשעְוםנְּב וי
 תֶׁשֹביפְמּו ףבע השעו כ ודְבַעדתֶא למה ינדא הּוצי

 ןטקךב תשְביפמלו :ךלְמה ינְּבִמ דַחֲאב ינְחלׁש-לַע לבא ו
 :תרֶשְביִפְמְל םיִדְבַע אָביצְדתיִּכ בשומ לכו אָכיִמ משו |
 אדית למה ןלש"לע יִּכ םלֶּוריִב בשי תׁשֹביִפְמו ו

 :וילגר יִּתְש חָפפ אּוָהְו לקא
 0 א. י .

 קב טס -.ךלממ ןימע יג ךלמ תמו ןכירֲחַא יהו א
 שָחְְִּב ןּונחהםע | דָסחיהֶשָעִא דוד רֶמאו :ויָהְחַּת 5

 דב ומַחנְל דוד חלש דָסַח ידְמע ויבא הֶשָע רְׁשֲאַ
 המאה :ןומע יּבְץְרֶא דוד יֵדְבִמ ואב ובא ויָדָבע 3

 ףיבָא-תֶא דוד רָככְמִה םָהינְֲא ןוִגֲח-לֶא ןומעדוגב ירש
 דתֶא רֶקָח רּובעָּב אולה םימחנמ דל חלשה נע
 :יִלֶא ּודְבעתֶא רוד חלָש הָבְפֶהְלו הָלְגרְו רֵׁשְה

 תרָרְכו םֶנָקְז יִצחדתֶא הלו דוח יִרְבַעדתֶא ןּוטָח חכו +
 לול ודגו :םֶחלׁשו םֶהיִתוְתְשדדע יִצֲחַּב םָהיִוְרַמְדתֶא ה

 רֶמאַו דֶאְמ םיִמָלְכִנ םיִשְנַאָה ּוָהדִּכ םתארקל חלש"
 וארו :םֶּתְבַשְו םכנק] חמצי-רע וחרב בש למה 6

 רָכְׁשִמ ןומעהינב וחלשמ דוב ּושָאְבִ יִּ ןומע :יְּ
 ילנה ףלֶא םיִרָשָע אָבּוצ םֶרָאדתֶאְו בוחר"תיב םֶרָאתֶא
 ףֶלֲא רשעדסינש בוט שיאו שיא ףַלֶא הֶכִעַמ ךֶלמ"תֶאְ

 תּוָבָצַהְַלּכ תֶאְו בָאויתֶא חלש ְךוֶּד עמשינ :שיִא ;
 םירובגה

 ףואה א'כ ז. 5. " ידצב-בה 5. 15 מ
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 8 רעשה חַתַפ הָמָחְלִמ וכרעו ןומע ינ נב ואציו :םיִרובְגַה
 :קרֶרְשַּב הבה הכעמו םוט-שיִאו בוחרו אָבֹוצ םראו
 9 רֹוָהָאָמּו םִנְפִמ המחלמה נפ וילא הָתְיֲהייַּכ בָאֹוי ארי
 י תֵאְו :םֶרֲא תאְרְקל ךְרע לֵאָרְׁשִֿב ירּוחְּכ לפמ רהב
 :ןומע יב תארְקל ךרעוו וי ישבְא יב ןתָנ םֶעָה רי
 וג בָא העושיל יל הָתְיָהו יעממ םֶרַא קוחְתימִא מא
 וג לחְתִו קָוח :ךְל עישוהְ יִתְכַלָהְו ממ וקו ןימע יב
 :ויניִעְב בוטה הָשַעָי הוהיו וניהלא יִרָע דַעְבּו ּונמַע דַעְּב
 3 וסנו םראּב המלל ומע רֶׁשֲא םֶעָהְו באו שנ
 4 ישיבא ינפמ סנו םֶרֶא םנחיִּכ ּואְר ו ןומע יִנְבּו .זויְנָפמ
 :םכלשּורי אכו ןומע נב לעמ בָאי בשינ ריִעָה ואביו

 ןל חלשוו :דח פְסֶאה לָארשִי נפל ףגנ יִּכ םֶרֶא אר
 ואו רַהָנַה רָבעמ רֶׁשֲא םֶרָאַתֶא אציו רערדה
 גז ודל דעו :םקינפל רשרדה אבצ=רש ךבושו םליח
 ;רֶמאָלַח אבו ןֶּדְריַה-תֶא רבעיו לֵאְְׂשִלפיתֶ ףסאיו
 ג םבֶרֶא סנו :ומַע ּומָחְליַו דוד תאָרְקל םרא ּוָכְרַעַ
 םיִעְננְרַאְו בָכָר תואמ עבש םֶרֶאַמ דוד הי טָארשי ינפמ
 :םכש תמיו הָכִה ֹואָבְצד-רׂש דךבוש תֶאְו םיִשְרּפ ףלא
 9 לֵאָרְׂשִי ינפל פג יכ רוערדה ירבע םיִכְלַמַהילַכ וארו

 דע עיעוהל םֶרֲא ואְרמ םָדְבעַו לאְרְשתֶא ומְלשַ
 :ןומע ביתא

 אי .Car. XI אי

 א חָלָׁשַ םיִכאְלִמַה תאצ ו תַעָל הָנְׁשַה תַבּוׁשְתַל ' יהי
 ותחשיו לַאָרְשִלְּכ-תֶאְ ומַע ויִדְבַעדתֶאְו םָאוידתֶא דה
 :םֶלְׁשְריִּב בשוי דודו הָּבְרלע ורצו ןומע נְביתֶא
 ג -לע דלַהְתו בְּכׁשמ לעמ דוד םָמֹ רָעָה תעל ו יקי
 תכוט הָׁשֲאָהו גגה לעמ תֶצֲחֹר השא ארינ יו למה ג גג
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 אֹולָה רֶמאֹו הָׁשֲאַל שרדינ דוד חלשיו :דֶאַמ הָארִמ 5
 חלשיו :יִּתַחַה הָיַרֲא תשא םֶעילֲאזתַּב עבשדתב תאו +

 איהְו הגל בפשיו וילא אוב הלה םיִכָאְלמ דוד
 הרשאה רדת ּהָתיּב-לֲא בש הָתֶאְמְמִמ תֶשדַקְתִמ ה
 -לֵא רוד חלש יִכְָא הָרָה רמאתו דול דגתו טלְׁשתַו <

 היהוָאדהֶא בָאװ חלשיו יקחה הראדתא ילאחלש בא
 בָאװ םוקשל דוד לֶאְשּו ולא הירוא אָכו :דֶודְדלֶא ד
 הָירוָאְל דוד רמו :הָמחְלִמַה םולשלו םַעָה םוָלְשָלְו <

 או למה תיבמ הָיְרּוִא אצו ףילגר ץחרו ךתיבל דר
 למה תב חַתַּפ הָיִרּוְא בָפשיו :ףךְלמַה תאשמ ויֵרֲחַא 9
 ודל ודנו :ותיִּבלֶא דרי אָלְו וינדא יֵדְבַע-לְּכ תאי

 ;רירואלֶא דד רֶמאֹו ותיבילֲא הירוא דרידאל רמאל
 רמאי :ךַתיִבלֶא ת תְדְראל עודמ אב התא ףרדמ אוְלָח גג

 תרופְפּפ םיִבָשָי הדהיו לארשיו ןוראה דודדלא הירו
 אֹוָבֶא ינאְו םינח הָדְׂשַה ינפ"לע ינדא יִרְבַעְו באו ינדאו
 יחו ףוח יִּתְשִאהםל בכְשלְו תוּתְשלְו לֶכָאְל יִתיִבדלֶא

 "ַלֶא דוד רמאא :הָוה רֶבְּדִהדתֶא הׁשְעֲאםַא ךשפנ ג
 קְריִרוא בש ְךֵחְלְׁשֲא רֶחְמּו םויהיסנ הֶזְּב בש הָירּוא

 לכאו דוד ולדארקיו :תֶרָחַממּו אּוהה םויפ םֶלָשּוריִב 3
 -םע ֹובָכׁשִמְּב בכשל בֶרָעְב או יהָרְּכְשַר תשיו ונפל

 רֶפְס דוד בתכורקבב יהו :דריאל ותיִּבְדלֶאְווינדַאידבע 4
 וָבָה רמאל רפפב בתו :הָירוא ךִיְב חלשיו בָאוידלֶא וט

 וירְחֶאמ םתְבשו הָקְזחְה הָמָחְלמַה נפ לומדלא הָירוְאדתֶא
 הָיְּוָא-תֶא ןתוו ריִעָד-לָא באי רומשפ יהיו :תַמָו הָכִ 5
 ישא ואצל :םש לוחרשנא כ עדו רש םיקְמַהילֶא ו
 תא דד יבמ מ לפיו באחת מל ר

 יֵרְבד"לְּכ תֶא דודק דו בָא חלשמ :יתחַה היא םג +
 המחלמה = 5 8

 לאה = וו
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 19 לכ תֶא ְףְתולַכְכ רמאל ְךֶאְלַמַה-תֶא וצו :הָמֲחְלִמַה
 כ רֶלֶעַּתִא הָיָה ָלַמַה-לֶא רָּבַרְל הָמָחְלַמַה יִרְבּר
 םֶחָלַהְל ריִעָה"לֶא םָתְׁשע עודמ ףל רֶמָאְוְךַלֶמַה תַמֲח
 גו -תֶא הָכַהיִמ :הָמֹוחַה לעמ ורידרָשֶא תא םֶתְעְדָי אֹוָלֲה
 חַלָפ ויִלָע הָכיִלְשה הָׁשִא איִלֶה תֶׁשָבְריְִּב ּךְלַמיִבֲא
 הָמֹוחַה"לֵא םָתְׁשַנ הָמָל ץֶבַתְּב תֶמו הָמֹוחַה לַעַמ בֶכָר
 פ אביו ךאקמה ו :תמ יתחה הָירוִא ְךֶּבִע םג תְרמָא
 5 -לֶאָָאְלַמה רָמאו :בָאּי וחְלְש רֶׁשֲאלְּכ תֶא דוְדְל דג
 הריהמ הָדשה וטילא וָאְצַּמ םיִשָנֶאָה וניִלָע ּורְבְנהִּכ דוד
 % יִרְבָעהַלֶא םיאָרומַה וארו :רַעָשַה חַתּפ-הַע םָהיֵלֲע
 דרו ְּדדְבַע ם) ךלמה יִדְבִעמ ותּומָיַו המוחה לָעַמ
 הכ םָאֹי-לָא רמאת-הל ךָאָלמַה-לֶא דוָּד רָמאיו :תמ יתחה
 יקכאה הֶזְכְו הוָכְּכ הוה רֵבְּרַהדתֶא ףֶנֵעְּב עֶרַדלַא
 :והקזחו ּהָקְרָהְו רעָה-לֶא ָּךְמְלִמ קוָחָה בֵרָחָה
  =לע רָפְִתַו השיא היא תַמיִכ הוא תֶׁשֲא למת
 וז יתיבְלֶא הָפְסַא דוד חלשוו לְבַאָה רבו :הָעַּב
 דוד הָעְע-רֶׁשֲא רָבָּרַה עֶר פוס דלתו הֶשאְל ולה

 wa, Car. XI בי

 א ינש ול רָמאֹו ויָלֵא אָבִיו ְנֶד"לֶא ןָתְנתֶא הוה הלשינ
 2 ריִׁשָעְל :שאָר דָחֶאְו ריִשָע דָחֶא תֶחֶא ריִעְּב יָה םיִׁשְנֲא
 3 דא יִכ לפרי שרלו :דֶאְמ הפרה רֶקָבּו ןאצ הָיָה
 דע ִמַע לֶחְנִתַו הָיחְיו הנק רֶׁשֲא הָנַמָק תֶחַא הֶשְבּכ
 םָּכְׁשִת וָכיַחְבּו הָּתְׁשִת וסּפְמּו לכאת ותפמ ודי ונָּב

 4 תַחָכְל למחיו רישֶעַה שיא ףלה אָבִנ :תֶבְּכ וקיַהְת
 תשְבָכתֶא חפינ ול אָּבַה ַחָראְל תושעל ורָכְּבִמּו ונאצמ

 ה ד ףָא-רַחו ::ויקא אָבַה שיאק ָהֶׂשֲעַו שאר שיִאָה
 שיאב
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 ׁשיִאָה תֶוָמדְָב יכ הָוהְייַח ןתְנלֶא רֶמאיַנ דֶאְמ שיאְּב
 רַשֶא בקע םִיָתְַּבְרַא םלשָי הׂשְבְּבַה-תֶאְו :תא] הָׂשֹעָה
 רמאיו :לָמָחְאְל רשא לעו הֶזה רָבּרַהתֶא הֶׂשֲ
 ללַארשִי יהלא הודי רמָא-הכ שיאה הת רוָר-לֲא ןת
 ךימ תלה י יכנָאְו לארשילע למל ףיּתְחַשְמ יִכְנא
 כיב ךיִנדא ישְנדתַאְו ףינדַא תיִּבדתֶא ל הָנָתָאו :לואש
 קרפסאְ] טָעָמדִאְו הָדּוהְו לאְרשי תיִּבדתֶא לל הָנתֶאְ
 תּושַעְל הוי רֶבְּדתַא ו תב עודמ :הָּוהְְו הנַהְכ דל
 ותשאתֶאְו בְרֶחְב םיּכה יּתַחַה הָירּוא תא ָֹנִעְב ערה
 הָּתַעְו :ןמע יִנְּב בֶרָחּב ָתְנרֶה ותא השאל דל ּתַחכְל
 חָּקּתו יִנָהְב יִכ בקע - םלועדדע ְּתיִּבִמ בֶדָח רחל

 | הֶּפ :השאל דל תויְהְל יִּתְחַה היְרוִא תָׁשֲא-תֶא וו
 "תא יִתְחְקְלְו ףתיּבִמ הָעְ ףילָע םיקמ יננֲה הוה רַמָא
 יניעל השט: םֵכְׁשְו .ףיערל יתַתָש ףיניעל ּךיָשְנ

 -תֶא הָשַעֶא יֹנֲאַו רֶתַפְב ָתיִשֶע הָּתַא יִכ :תאֹוַה שמשה ו?
 רמאַו = = :שָמְשַה ר לַארשלְּכ רֶע הזה רֶבדַה ו

 =לֶא ןֶתָנ מאו  י | ההיל יִתאָמְח ןָתְנילֶא דוד
 ץַאניִּכ ּפֶא :תומְה אֵל ָךְהאָמַה ריָכָעה הָוהי-םִג דוד 4

 ל דולה קה ם; הוה רָבָּדִּב הֹוהי יבָיִאדתֶא תְצאנ
 רְליה=תֶא הוה ףה .ותיפהלא ןתנ ךלמ .:תּומָי תומ וט
 -תֶא ְךֶוֶד שק :שאאו דָודְל הָירּואְהתֶשֶא הָדְלי רֶׁשֲא ו

 בכשו ןֶלְו אָכּו םוצ דוד םצו רעגה .דַעְב םיקלֶאָה
 אָלְו ץֶרֶאָהְְדִמ ומיקֶהל וילע ֹותיֵב ינקז ומקיו :הָצְרָא וז
 ;רֶמו עִבְׁשַה םִיַב יהו :םֶחְל תא הָרְביאָלְו הָבֶא ו

 יכ דליה תמ-דיכ | ולחדיגהל דוד דב יאָר דליה
 עשהאל ֹוְלֲא ונרכד יח דליה תב לה המ

 תורו :הָעָר הֶשָעו דלה תֶמ ויקא רמאנ ְּךיִאְ ונלקְב ול
 דוד --- ר אה

 שג

 -ַב

 סס

5 

. 
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 רֶמאַנ דָכָיה תַמַּכ ָךֶּד ןֶבַו םישחְלְתִמ ויָָבִע יִכ ד
 כ דִוָּד םקּו :תַמ רמו דָליַה תַמֲה וידְבְעלֶא דוד
 :ךוהיהתיב אבו ומלמש ףלחיו דס ץֶחְרו ץֶרֶאְהִ
 :ללכאוו םֶהְל ול ומיש לֵאְׁשִה ֹותיֵכ"לֶא אבו ּוחָתְׁשו
 גו ;רֶתיִשְע רַעָא הוה רָכְדַה המ וֵלֲא יד ודְמאַ
 תְמִק דליה תַמ רשאכו בתו ףִמַצ יח דליה רובע
 22 זרַכְבָאְו יתמצ יח דלה דְּב רַמאֹו :םֶחְל לָכאתו
 23 תרמ | הֶתַעְו :דליה יחו הוהי יחי עדוי ימ יתרמָא יכ
 ולא ךלה נא דע ובישהל לכיאַה םָצ נא הז הָמָל
  ותְשֶא עבשדתב תֶא דוד םהנו :יִלֵא בושידאל אּוהְ
 ומשהתַא אָרְק ב דלתו המע בּכְׁשו היִלַא אב
 הכ תק איבה ןתְנ ָיְּב חלשיו :ובַהֶא הוהיו המלש
 6 תב בָא םֶחְלְו  :ההי רובעפ הִיְדיֵדי ומשדתֶא
 א בָאװ חלשיו :הָכולמַה ריעתֶא דכלה מע נב
 יתדכלהסנ הָּבְב יִּתְמַחְלִנ רָמאיַו דֶודילֶא םיכָאלמ
 8 לע הנחַו םֶעֶה רֶת-תֶא ףסָא הת :םִיָמַה ריע-תֶא
 :ָהיִלָע מש אָרְכְנְו ריִעָהתֶא יִנָא רַכְלֲא-ופ ּהָדְכְלְו ריִעָה
 29 הדב הב הל התפר דליו םַעָהלָּכתֶא דָוד ףסַאו
 ל רֵכַּ הֶלְשמו ושאר למ םָכָלַמ תֶרָמָעתֶא הָקי
 איצה רעה לַלְשּו ךוֶד שאר-לע יֵהּתַו הרה ןֶבֲאו בָהְ
 9 הרגמב םשיו איצוה ּהָּב-רִׁשֲא םעָהתֶאְו :דֶאְמ הברה
 ;ֿבלמּב םֶתוא ריִבעַהְו לרבה תרזנמבו לרבה יצרחבו
 םעה-לכו דוד בש ןֹומַעהִנְב יִרָע לכל הָשעָי ןכו
 :םלׁשורי

 .Car אד. גי

 א הָמְשּו הָפָי תֹוחָא ְךֶּדְּב םיִלָשְבַאְלּו ןָכיִרָחְא יָה
 ג תרולחתַהל ןולמַאל רצו דוב ןמא ָהָבָהֲאו רמת
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 ןונמא יִניִעְּב אָפ איה הָלּותַב יֵּכ ֹותֹהֲא רַמָּת רּובֲעב
 הָעְמׁשְְּב םֶדנְי ֹמָׁשּו ער ןונמאלו :הָמּוִאְמ ּהָל תושעל 3
 הָתַא עודמ ול רמו :רָאמ םֶכִח שיא בֶדָנויו דוד יִחַא 4

 רֶמאו יל דיִגַה אולָה רָב רהב למה ָּב לַּד הָכָּכ
 רמאיו :בהא יִנָא יֵחָא םלשבא תוחֶא רָמָּתתֶא ןֹונְמַא ולה

 ףחוארל ּףיִבֲא אבו לחתהו בכל בכש בֶדָנֹוְֲי ול
 הָתְׂשִעְו פל יִנָרְבַתְו יתוחַא רַמַת אנ אָבּת וילא ּתְרַמֲאְ
 :ּהָדיִמ יתלכָאְו הֶאְרֶא רשא ןעמל היִרְּבַהְתֶא יניעל

 ןֵנְמַא רמי ותוארל ךלמה אב לחתוו ןונָמַא בּכשמ <
 ית ליל בּבלְתּו יתוחַא רֶמָּת אָלִאובֶת ךְלמַהלֲא

 ;רֶתיבַה רַמּת-לֶא דֶוָד חלשיו :ּהָדמ הָרְבִאְו תובבל ד
 דלה :ְהיְרְבַה ולישעו א ןונַמַא תב אנ יִכָל רמאל 5

 קצּבה--תֶא חכו בכש אֹוֲהְו ָהיַחֶא ןונמא תיִּב רַמָּת
 -תֶא חקת בכלי לֶשְבִּתַו ועל בכל שיִלָתַו 9

aor gee 

 ןונַמַא רמאלו es ׁשיאלכ וא ie למ ו

 חקתו המ הָרָכֲאְו רֶדְחה הרבה יאיִבה רֶמְהלֶא
 קריחא ןונמָאְל אָבִּתַו הָתַשִע רֶׁשֲא תובְבְלַהִחִתֶא רַמָּת

 יאֹוב - רֶמאו הָּב"ְוָח לכַאָל וילָא שתו :הָרָרָחָה גו
 וכ יננעתדלַא חאל ול רמאתַו :יִתֹוהֲא ימע יִבְכְש 2

 :זראוה הָלְבנַה-תֶא השעַתְדלַא .לארשיב ןכ הָשְעאל
 םיִלְבנה דַאכ היהת הָתַאו יחְפְרַח"תַא לֹא הָנָא יֹנֲאַו 3

 :דממ יִנעְנמי אל יכ ךלטהדלא אָנירַּבַּד הת לֶאְרְשיְּב
 םַּכְׁשו הנע .הָנְמִמ קזחיו הָלקְּב משל הָבָא אָלְו ו
 ;רֶלּודְג יִכ דאָמ הָלֹודְג הָאְנש ןונְמַא ָהָאָנְשִו :ּהָתא וש

 הֶל-רָמאּו ּהבַהֶא רֶׁשֲא הָבְהֶאְמ הָאנְׁש רֶׁשֲא הֶאְנַשַה
 הֶלודְגַה הָעְרָה תדואזלַא ול רֶמאָהַו :יכל ימוק ןונְמַא 5

 <] זוז

 תאוה
 יוצב שה ד. וג. | .קיזב קכק *. 10. | ר דחו א. ₪
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 הדַבָא אָלְו יֵנֲחלִׁשְל יִמע ָתיֵשֲעהרׁשִא תָרָהַאְמ תאֹוה
 וז אָנוחְלַׁש רֶמאֹּ ּותרָׁשִמ ורענ--תֶא ארק זּהָל עמשל
 4 ילו :ָהיִרֲחַא תֶלּדַה לג הָצחַח יִלָעַמ תאזהַתֶא
 תרלּותְּבַה דלה תב ןשּבְלַּת ןכ ןכ יִּכ םיפפ תֶנְתּכ
 :ָהיִרְתא תלדַה לענו ץוחה ותְרָשְמ הָתוא אציו םיליעמ
 ופ ָהיֶלָע רֶׁשֲא םיספה תֶנְתְכ השאר-לע רפִא רַמָּת חת
 :זרָכְעְו לה דְלתַו ּהָשארהלַע הרי םׁשתַ העָרְק
 כ למ הָיָה לוח ןונימאה היא םִלְשְבִא היִלֶא רמא
 ךּבְלחתַא יִתיִשתלַא אה ךיִחֶא ישירחה יָתֹוחֲא הָּתַע
 :קֶריִחֶא םולְׁשְבַא תב הממְשו מַה בשתו הוה רֶבְרל
 גג ;דָאְמ ול רַחַו הֶלַאָה םיִרְבְדַה-לְּכ תֶא עמָש דוד ךלמהו
 ₪ אָנָשיִכ בוטדדעו ערמל ןונמא-דםע םיִלְָשַבַ רָּבְדיאָלְו
 :ֹותֹהֲא רֶמָּת תא הָנְע רשא רבדזלע ןנְמַא-תֶא םולְׁשְבַא

 23 לעבְּב םולָשְבַאְל טז ויה םימָי םִַתְנְׁשַל יה
 :ךְלִמַה ינְּבלְבְל םולָשְבַא אָרקִיְוטיָרְפָאדמע רֶׁשֲא רוצח
 24 דףדבָעְל םיִונ איהה רֶמאֹוְךְלֵמַה-לֲא םֹולָׁשְבֲא אָב
 וכ דלֶא ְלַמַה רֶמאֹו :ףדְבעישע וידעו ךלמה אנד
 לע דבכנ אלו טלְּכ ךלנ אנילא נְבלַא םולָשְבַא
 8 םֹולְׁשְבַא מא .:והכְרְבו תכְלְל הָכֲאדאלְו ובדץרפנ
 המ למה ול רמאוו יִחֶא ןנמא ונתֶא אנדי אל
 27 ןולמַאזתָא לתא חלשיו םיָלְׁשְכֲא ובץֶרְפַו :ךִמַע ךלי
 5 רמאל ויִרָעְנהַתֶא םולָשְבִא וצו :דָלמַה נְּב"לְּכ תֶאְ
 -זרֶא ּוכַה םֶכיִלַא יִתְרַמֲאְו ןייכ ןנמַא-בל בוטְּכ אנואר
 יתיוצ יא יכ אולה יארית-לא ותא םֶּתַמַהְו ןונְמַא
 ₪ וםולְׁשְבַא יַרענ ושעמ :ליחינְבל וה וקזח םֶכְתֶא
 לִמַה נְבלְּכ ו ומקִיו םולָשְבִא הָצ רשאכ ונמל
 ל הָעְמְׁשַהְו ךרדב הָּמַה יהו :וסנו וְרָפילָע שיא ּובְּכר
 למה ינְּ-לָּכיתַא םולָשְבִא הָּכַה רָמאַל ךוד"לָא הֶאָב

 אלו
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 וָדנְב--תֶא ערקו ךלמה םָקו :דִחֶא םקְמ רתֹונהאָלְו יו
 ןעו ּגיִדְנְב יעְרק םיָבֵצַנ יירְבְעלָכְו הָצְרֶא בֵכָׁשו
 תא יִנדֶא רמאידלַא רֶמאֹו דוָדיִחֲא הָעְמׁשְְּב ו בָדָעְי
 כ תמ ודל ןונְמַאדיִכ ּותיִמַה ְךְלֶמַהנְב םיַרְענַה"לְּכ
 :ֹוִתֹהֲא רָמָת תא ותנע םוימ המיש הָתְיָה םולַשְבַא יִפדִלַע

 =לָּכ רמאל רֶבִּד יפלדלֶא ְּךְלּמַה יִנדֶא םשידלא הָתַעְו ג
 םולשבא חַרְבִו :תמ וֵַּבְל ןונְמא םאִּכ ות ךַלֶמה ב 4

 יכלה ברדסע הָגהְו ארו ןנִע-תֶא הָפֹצַה רעגה אש
 הגה ְךכמַה"לֶא בד רמאוו :רָהָה דצמ וירה ךרדמ הל
 וִתְלְכְּכ | יהו :הָָה ןפ ָּךֶדְבע רֶבְדִּכ ּואָּכ ךְלֶמַהנְב א

 דנו ובו םלוק ּואְׂשּו יאָּב ךלמַהרנְב הגהְו רּבַרְל
 הרָּב םיִלְשְבִאְו :דאְמ לדָנ יכְב וכ וָדְבעלְבְוְֶלמַה ז

 ונְּב-לִע לֵּבַאְתו רוש למ רּוחיִמְְרְּב יִמְלַּת-לֶא ליו
 ׁשֶלָׁש םשדיהְנ רּושג ךלינ חַרָּב םֹולְׁשְבַאְו :םימיֲה"לָכ 8
 םםֶהְניְּכ םֹולשְבַא-לַא תאַצְל מַה יָד לכו :םנָׁש 9

 :תַמְיִּכ ןונְמַאזלַע
 .Car. XIV די ₪ %

 חלש :םולשבאילע ךלמה בלי הירָצְדַּב באי דיואי
 היילא רֶמאו הָמְכָה השא םשמ חו הָעֹוקְּת בָאו
 תִיָהְוְְמַׁש יִּוסְתדלַאְו לְבאדיַדְנְב אָניׁשְבלו אָיִלְּבַאְתַ

 דלא תאָבּו :תמ-לע תֶלָּבַאְתִמ םיִּבר םיִמָי הז הָׁשֲאְּכ 3

 םיִרָבְדַהתֶא בָאי םשו הוה רַב ולא תָרּבַדוךְלמַ
 -לע לָּפִתַו ֶלּמַה-לֶא תיִעָקְתַה הָׁשֲאָה רמאתו :ָהיֵפְּב +

 :ףלמה הָעְׁשֹוה רֶמאֵתַּוהָּתְׁשִּתַו הָצְרַא ָהיֶּפַא
 יא הָנְמְלַא-הְׁשִא לָבֲא רמאתו ךלדהמ ךֶלמַה הָל"רמאַו ה
 הָדָׂשּב םהיִנש ּוצֲעַו םִנָב ינש ְהָחְפִׁשִלּו :ישיא תמה 6

 :ותא תמו ךָחָאָה-תֶא דָחָאָה וכו םָהיִנְכ ליִצמ ןיִאו
a:הנהו  

 לע יאחכדמל צ. 33. ירק המוש +. 32. גיי
 יס דוהימע צ. 37. ₪ תנוע 9. 34. יכ אלו רורר גוג
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 זו גְת ּורְמאָו ְךֶהָחִפְׁש-לַע הָחָּפְׁשִמַה=לְכ המק הגהה
 הדימשנ גרֶה רשא ויַחֶא ׁשֹפְנּב והתְמִּג ויחא המת
 יִתְלַבְל הָראְׁשִנ רשא יחְלחְגתֶא ּוְכְו שֶרויַהתֶא םנ
 6 רָמאָּו  :הָמְדֲאָה ינפדלַע תיִרָאׁשּו םש ישיִאְל"םוש
 9 רָמאתַו :ְךיֶלָע הוצא ינַאו תיל יכל הָשאָה"לֶא ךלמה
 -לַעְּו ןעָה ךלמה ינדא יִלָע ךְלִמַהדלֶא תיעוקתה הָשאַה
 Ms ראי :יִקָנ ואָסְכְו ְךֶלמַהְו יִבָא תב
 דב תַענְל דע ףוסיחאלו לא ותאבַהְו ךילא רֵּכַדְמַה
 לַאג תיּכְרהמ יָהְלֶא הוי-תֶא למה אָנרְכְ רָמאֹתו
 דא הֶוהְיהיַח רמו ןנְביתֶא ּודימשי אלו תחשל םדה
 אָנרְּבַדְה הָשאָה רָמאֹתַו :הָצְרֶא ְךנְּב תְרְנַשמ ל
 רֶמאהַו :יִרָבַד רֶמאּו רֵבְּ דלמה ינדַאדלֶא ָךְהָחְפְׁ
 רַבּדִמּו םיִהלֲא םע-לע תאֹוְכ הּתְבְשָח הָמָלְו הֶׁשֲאָה
 :וחדנתֶא ךלמה ביִשָה יתְלבְל םֵׁשֲאַכ הוה רֶבְּרַה למה
 ופסאי אל רֶׁשֲא הָצרַא םיָרגַה םִימָכְו תומָנ תמי
 הדי יִּתְלִבְל תובְשָחמ בֶשִחְו שפנ םיהְלא .אשידאלו
 יט לנדא למלא רּכדְל יִתאָּפירֶשֶא התו :חדְנ ממ
 -הֶרְּבְדֶא ִּתָחַּפַש רַמאָּתִו םַעה יִנֲאָרי יִּכ הוה רֶבִּדַהְדתֶא
 4 יִכ :ֹותָמֲא רֶבְדִדִתֶא ךלמה השעי ילוא דלמהדלַא אָ
 דומשהל שיאה ףכמ ותְמאְדתֶא ליִצָהְל למה עַמְׁשי
 וז ּתַתַפְש רֶמאהַו :םיקלַא תלחנמ דחו לְב"תֶאְו יתא
 םיִהְלֲאָה ךָאְלִמְּכויִּכ החְממל למה יִנדַאדרַבּד אְָהְיהְ
 יהי ְדיהלֲא הוה עֶרָהְו בוטה עמשל ךלמה דא כ
 תנא הֵׁשֲאָה-לֶא רמאו ךלפה ןעו | :ךמע
 הָׁשֲאָה למאתו ךתא לאש יִכִנָא רֶׁשֲא רָבָּד למ יִדָחְכִת
 ₪ ךתא בָא יה דלִּמַה מאו למה ינדֶא אבד
 ףלמה ירא שפג יח רָמאתַו הָׁשֲאָה ןעתו תאָזלְכְּב
 - ה

- 1 

 1 כ

 כ 1

hw 1 

 1 סס

 ק תבוהמ ז. 11. | ירק סיש ולו4. קידב ףמק *+.7.
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 למה ינדַא רֶבֵּד-רְׁשֲא לָּפמ ליִמְׁשַהְלו ןימהְל ו שֶאדםַא
 תא ְּךְתָחְפִׁש יִפְּב םש אוהו ינוצ אּוה בָאֹו ָךִדְבעְדי

 הֶשָע רבְּדַה ינפיתָא בבס רובעבל :הֶלאַה םִרְכְּדַה"לכ כ

 ךאלמ תַמָכָחְכ םָכֲח ינדאו הוה רֶבְַּהיתֶא בָאװְךְב
 רָמאו :ץֶרָאְּב רְׁשֲא-לָּכהתָא תעַדְל םיהלֲאָה ג

 ךלו הזה רֵבְּדַהיתַא יִתיִׁשְע אנ-הנה .בָאוידלְא למה
 הֵצְרַא :נָפילֲא באי פו :םלׁשבֲאדתָא רֵענַה-תֶא בָׁשָה 9

 רבע עדי םויה בָא רֶמאֹ ךלמהדתא רבו וחַתְשיו
 ףלמה הֶׂשְע--רׁשֲא ךלמַה ינדא ףֶניְִּב ןח יִתאָצְמרְּכ

 דתרֶא אבו הָרׁשִנ ךליו בָאֹו םֶכו :וָדְבִע רֵבְּדיתֶא 3
 ותיּבלֶא בס .ללמה רַמאָיו :םלֶשּורי םולָשְבַא
 אל ּךלמה ינפו ותזבדלא םולָשְבִא בפ הָארִי אֶל נפ

 לַארׂשִי-לְכְּב הָפידשיִא היהדאל םולשְבָאכְו  :הָאְרהב
 :םבומ וב היה-אל ודקדק דעו ולנר ,ףּכמ דֶאְמ ללה

 חלו רֶׁשֲא םימל | םימי ץקמ הָיָה רשארהתא \חְלנְבו >

 זבִתאָמ ושאר רׁעְ-תֶא לטו יחְלִ לע דבָכיִכ
 םיִנָב הָׁשולְׁש םּולָׁשְבַאְל ּודְלוו :ךְלְמה ןבְאְּב םיִלָקָׁש יז

 :זרָאְרמ תַפָי השא הָתְיָה איה רַמָּת ּהָמָׁשּו תָהַא תב
 ינפו םימָי םִיִתְנש םֶלשּוְריִּב םולְׁשְבֲא בָשיו 8
 ותא חלשל בָאוידלֶא םלְׁשְבַא חלש :הֶאְר אל ְךֶלַמַה 9

 אָלְו תינש דוע חלשיו ויִלֶא אוָבְל הָבֶא אָלְוךְכַמַה-לֶא
 -ילֶא בָא תַכְלָח ' אר וידבע-לַא רמו :אובל הָבָא ל

 ידבע ותצינ שאב היתיִצוהְו וכל םידעש םשדולו יד

 אָבְּו בָאֹי םָק :שָאָּב הָכלֲחָההֶא םיִלְשְבִא 3
 ךיִרְבִע ותיצה הָמָל ויִלֶא רָמאַּו הָתיְּבַה םֹולְשְבַא-לָא

 בָאּוידלֶא םולַשְבַא רָמאיו :שאְּב יל-רׁשַא הָכְלֲחַה-הֶא 32
 -לֶא לָתֶא הָחְלשֲאו הד אָּב רמאל | דיל יתחלש הגה

we Rhךלמה  
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 םָׁשינֲא דַע יל בוט רושנִמ יִתאָּב הָּמַל רמאל למה
 33 אביו :ינִתְמַהְו ןוע יברשידסאו דלמה י נפ הֶאְרֶא הֶתַעְו
 -לֶא אבו םולָשְבָאְלֶא אָרְקִַו ולדדנו ךֶלֶמהלא בָא
 קשיו דלמה יגפל הָצְרַא פל ול ּחּתְׁשִו למה
 :םּולָשְבַאְל ךלמה

 וט .Car. XV וט

 א םביִפְסְו הָבָּכְרְמ םֹולָׁשְבַא ול שעה ןכ יֵרֲחֲאַמ יהו
 ; דמו םולְׁשְבַא םיִּכְׁשַהְו :וינְפל םיִצְר שיא םישמַח
 פיר ולְדהְיַהְיִרָשַא שיִאָה"לְּכ יהו רעשה דר דוחלע
 רֶמאֹו וילא םולָׁשְבַא אָרְקו טֶפְשמל הלא אבל
 : ּךָדְבַע לארשימְבש דחאמ רמאה הָּתַא ריע הָזַמְֲא
 3 משו םיחְכְנו םיִבֹוט ְחָרָבְד הָאְר םלשְבַא לְלֵא רֶמאּו
 4 טפש ינמשיימ םולשבא רֶמאֹו :ךלמה תאמ דלדיא
 טפשמוזביר ולדהיהההרָשא ׁשיִא-לְכ אוי ילֲעוץֶרֲאְּב
 ה -תֶא חלָׁשְו ול תֹוֲחַתְׁשַהְל שיאדברקְפ הָיָה :וָתְַּדצַהו
 6 הוה רָב םולשבא שעו ול קשנו יל קיזחהְו ודי
 ננו ךלמהדלֶא טפשמל ּואְבְירֶשֶא לארׂשיהלכל
 ז םכִעְּבְרִא ץָקמ יה :לֵאָרְׂשִי ישנא .בלדתַא םלְשְבֲא
 -תֶא םֹלְׁשֲאו אנ הָכְלֲא ךלמה"לא םולשְבַא רמו הגש
 9 בע רֶדָנ רָדניִּכ :ןרְבָחְּב הוהיל יִּתְרְררׁשא ירד
 ידוהו ינבשי בישיחסַא רמאל םֶראַּב רושנב יִתְבְשְּ
 י םִלְשְּ דל למה ולדרמאמ :הָוהידתא יתְדבעו םלָשּורי
 י םםיִלְנרְמ םולָשְבַא חלשמו :הָעְרְבַח ךליו םקו
 רֿפׁשַה לוקדתֶא םֶכְְמְשְּכ מאל לֶאְרְשי יטבש=לבב
 גג ּוכְלָה םולְׁשְבַא-תֶאְו :ןוְרְבֲחְּב םלָשְבֲא למ םָּתְרַמַא
 ועְדְי אלו טמתְל םיִכְלִהְ םיִאְרְק םלָשּוְיִמ שיא םִיַתאָמ
 12 ץעו ינלנה לְפהיִחַא-תֶא םולשבא חלשיו : :רָבְדלַּכ
 דוד ב = דשא

 ירק בושי ל. 86. זט
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 ץימא רשקה יֵהַָו םיִחָבְוַה-תֶא וחְבְזִּב הלנמ ֹוריִעְמ דו
 ךִוָד-לֶא רימה אבו :םְלָשְבִאדתֶא ברו ךלוה םֶעָהְו ג
 דוד רֶמאו :םולָשְבַא ירחֶא לֵאְרְשִי שיאדבל הָיָה רמאל ו

 -אל יִכהַהְְִו ימוק םלוריב ּמארֶשָא יִדבְילָכ
 רמי תֶכְלָל ּורַהְמ םֶלָׁשְבֲא ינְפִמ הָמיִלְפ ונָלְְיִהְת
 -יפְל ריִעָה הכח הָעְרֶהְתֶא ּניֵלָע חידהְו ננָשַהְו

 רֵהְביירְׁשֲא לככ דְלמַה-לָא דְלמַהיַדְבִ ורמאיו :בֶרָח וט
 ולְנְרְב ותיִּבדלָכְו למה אציו :דִיִדְבַע הגה ךלמה ינדא ופ

 :תיבה רמשל םישנלפ םישָנ רשע תֶא ךלטה ביו
 :קָחְרַמַה תב ודמעו וילנרכ םַעְהְדלְכְו ךלמה .אצמ וז
 -לָכְויִתְלְפַה"לְכויִתרְּכַה-לְכְו ודיילע םיִרבָל וָדְבָע"לְבְ ו

 םיִרְבְע תנמ ֹולְַרב יאָּבירׁשַא שיא תוָאמישש םיתגה
 דלת הָמָל יתגַה יִתֲא-לֲא ְלמַה רמי :ךְלִמה י ינפ"לַע ופ

 "סנו הָּתַא יֶרְכְניִכ למה בָשְו בוש ּנָּתַא הָּתַא-םנ
 נע דךענא םויהו דוב | למת :ףמוקמל הָּתַא הָלַג כ

 דתרֶא בשָהְו בוש ךלוה ינֲארָׁשֲא לע דלה נאו תָכְלְל
 רמאיו ךלמהתֶא יתא ןעו :תַמָאְו רסח ךמל ךיחא ו

 דיה רשא םוקמב םא יִּכ ּךֶלַמַה ינדַא 'חו הוה
 יָה םָשיִּכ םייחְלדסא .תֶומליסא ּךַלָּפַה ינדַא ו םָש

 וחנה יִתֶא רבע רבע ל יִּתאלֶא ךֶוד מאה :דְבַע 2
 לוק םיכוב ץְראָהלְב וִתֶא רשא ףמַהלְבְו וׁשְנֲא-לְכו
 יל ןורדק לַחְנַּב רַב ְלמַהְו םיִרְבְל םַעְהלְכְו לוד

 קֹודָצ-םג התו :רָבְדְמַהתֶא ְךֶרָד י ינפ"לֲע םיִרְבְע םֶעֲה ל
 וקָצּו םיִהֹלֲאָה תיִרְב ןורָאדתֶא םיאשְנ ותא םִיְלַה"לְכו
 רובעל םעֶה"לְּכ םתידע רֶתְיְבֶא לעװ םיהלָאָה ןוראדתֶא

 ןורָאדתֶא בָשַה קודצל למה רמי :ריִעָהְדִמ הכ
 יִנְבְשָהַו .הָוהְי געב ןח אָצִמָא--סַא רֵׁעָה םיִהלֲאָה
 ינארהו הדר

 קאלו ביחכ צ |  ירקךעײאז.20 | קב ץמק צא. 4
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 5 ב יִּתְצַפַח אֶל רמאי הָכ םִאְו ּּוהְוְנתֶאְו ותא יִנאְרהְו
 ג ּדֶלַמַה רַמא :ויניִעְּב בומ רֶׁשֲאַּכ יִל-הְׂשעֶי יִננָה
 זכולָשְּב רעה הָבֵׁש הָּתַא הָאֹוהַה ןהפה קָרְצידלָא
 :םכָכְתא כיב ןגׁש רֶתְיְבאְדְב ןֵתְנוהְו נב ץעמיחאו
 % רבד אוָּבְדדע רָבְדמַה תֹורְבעּב ּהְמְהַמְתִמ יֵכֹנֲא ּואָר
 2 ןורָאדתֶא רַתְיבָאְו קיִדְצ בש :יִל דיגהְל םכמְעַ
 ל םיתיזה הלעמב הלע דודו :םש ובשיו םלשורי םיִהלֲאָה
 םעה--לְכְו ףחי דלה אּוהְו יופח ול שארו הכובו | הָלע
 31 .דיִגַה דודו :הָכָבּו הָלָע ּולָעְו ושאר שיא ּופֲח ותאְדרַשֶא
 -לָכס יָד רֶמאּוםלְׁשְבא-סע םיִרְְקּב לָפְתיִחֶא רמאל
 32 שארהְ"דַע אָב דוד יהו :הָוהְי לָפַתיִחַא תצעדתֶא א
 ישוח .ותארקל דו םיהלאל םש  הָוְחְתשידדרָשָא
 % דוד ול רמאמ :ושאר"לע הָמְדֲאו וָנַתַכ עורק יֵכְרֲאָה
 % בושת .ריִעָהִאְו :אְׂשַמְל ילע תוָהו יתא רבע םִא
 דיכָא כֵל הא ללה יגא בע םולשְבַאְל תְרמֲא
 תרצע תא יל הָּתְרַפַהְ ףדְבע .נָאו הָּתְִו ןָאמ נָא
 הל םנהְכַה רֶתְיְבֶאָו קוָרְצ םֶש מע אֹולֲהו :לַפְתִחֶא
 ודְצל דיִנַת למה תיכמ עַמׁשִת רֶׁשֲא לְבְַּה-לְּכ היו
 38 ץַעמיִחֶא םֵהיֵנְב ינש םמַע םש-הנה :םיִנהְּכַה רַתְיְבְאְלו
 רָבּדְלָּכ ילֶא טְדיְב םֶּתְחְלְשּו רָתיבֲאְל ןָתְנֹוֲהיִו | .קודְצְל
 37 זבולָשְבָאְ ריִעָה דוד הער ישוח אבו :ועמשת רֶׁשֲא

 :םֶלְשּוְרָי אוָבְי
Car. XVI. TWוט  

 א תרשְביִפְמ רעג אָביצ הגהְו שארֶקמ טֵעְמ רַבָע דוד
 :כָחְל םיתאָמ םֶרילַעַו םישְבַח םירֹמֲח דָמָצ ותארָקל
 2 דלא למה רמו :ןַי לבו ץיק הָאמּו םיקומצ הָאמו
 ךלמה"תיבל םיִלֹומֲחַה אָביִצ מאיו ךל הָלֲא-הִמ אָבֹיִצ
 בכל ו
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 רֶמאֹ ראב היא ולא רמאָו :רָבְדַמּב היה 3
 זכיה רַמֶא יִּכ םלָשוריְּב בשוי הנה ךֵלֶמַה-לֶא אָביצ

 ךלמה רֶמאַּ :יִבָא תוכְלְממ תַא לארי תיב יל ובישי +
 הְבִצ רמאו תשביפמל רֶׁשֲא א לכ ףל הגה אָבַצְל

 למה אָבּו למה י יִנדַא ְניעְב ןֶחְאַצְמִא יִתיִוֲהּתְׁשַה ה
 -תיֵּב תחפשממ אצוי שיא םשמ הָנַהְו םיִרּוחְב-רע דֶוד

 לקס :לֶלְקִמו אוצָי אצי ארנב יעמש ומשו לּואָש 6
 עַל דוד ךלמה יֵדְבעהלכיתַאְ דודחתֶא םיִנכֲאָב
 ללב ֵעְמַׁש רָמָא"הָכו :ולאמשמו וניִמיִמ םירבְגה"לְכו

 הָוהְ ל : בשה :לַעְלְּבַה שיאו םיִמְדַה שיא אצ אצ 8
 -תֶא הוי ןת ותחת תְכַלַמ רֶׁשֲא לואְׁש-תיִב ימד לכ
 םיִמְּד שיא יכ תְעְרְב נו נב םוְלְשְבִא יב הֶבֹלְמַה

 לכי הָמְל ךלָמַהדלֶא הרְצְדְּב ישיבא רמאיו :הָתֶא 9
 הָרְסָא אָויהַרבְעִא ךלמה ינדַאדתֶא הוה תמה בֶלָּפַה

 וכ הירצ יִנְּב םֶכָלְו יליהמ ךלפה רמו :וׁשארזתָא י
 עודמ רמאי ימו דודתא ללק ול רמָא הודי יפו ללי

 הגה וידְבַע-לְכלָאְו יׁשיִבֲא-לֶא דוד רמאו :ןכ הָתיִׂשְע ו
 ךןֶּב הָּתַעִּכ ףאְו ישפנחתֶא שקְבִמ יעּפִמ אָציהרְׁשַא יְִב
 זדָאְרִי ילוא :הָוהְי ול ראב לקו ול וחנה ינימה
 םכויה ֹותְלְלְכ תַחַּת הוט יל החי בישהו נב הוה

 6 7-7 ךרדב וישא דוד למ :הָוָה 5
 םיִנָבֲאְּב לקסוו ללקיו ךולָה וחָמְעְל רֶהָה עלַצְּב ךלה

 נחלקו ףךלמה אבה :רַפְעְב רפי ותָמְעְל 4
 שיא םעהלָבו םולשְבַאְו :םש שפנו םיפיע ותְאדרָשא ומ

 אָפְירָשַאְּכ יהוו :וִתא לָפֲתִחַאו םלורי ואָב לאָרׂשִ ו
 "יא ישוח רַמאָ םיִלָשְבַאדלֶא דָוד הער יִכְרֲאָה ישוח

 םולשכא
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 וז -ֵלֶא םולָשְבִא רֶמאֹו :ךלמה יחו ךלמה יֵחְי םולָׁשְבַא
 ךעְרדדתַא ָתְכְלֶהְהאְל הָמָל עדת סח הו ישוח :

 םַעָהְו הָוהְי רְַּב רֶׁשֲא וכ אל םלֶשְבַאלֶא שח רמו
 תינשהו :בשא ּוּאְו יהא אל לארשו שיִאלָכְו הוה
 יבא ינפל יּתְדבְע רשָאְכ נב ינפל אולה דבעָא נָא מל
 ובָהלָפתיחֶאילא ִלָשְבַאִרמאַו = = :ּנָפְל הא ןפ
 אב םלָׁשְבַא-לַא לָפתיִחַא מאו :הָשָעִנְַדִמ הצע טבל
 -לָּכ עַמָׁשְו תִיְּבַה רומשל חינה רֶׁשֲא יבא יׁשְנַלּפזלָא
 :ךָתַא רׁשֲא-לְכ ידי ּוקְנָחְו ךיִבָאדתֶא ָתְׁשֲאבנִּכ לארשי

 ישגלפדלַא םולָׁשְבֲא אבו גנהלע לָהֶאָה םיִלשְבִאְל וו ₪

 ג ימי רׁשֲא לפתוח תו :לֶאְָׁשהלְּכ נעל ויבא
 תצְעלָּכ ןּב םיהלֲאָה רבדּב :-לַאשי רֶׁשֲאַּכ םַהָה
 :םלָׁשְבַאְלםִנ ךוָרְלדסג לָּפתיִחַא

  Car. XVI. TPןי
 א רַשָע"םיִנש אָנ"הַרֶחְבִא םֶלָשְבאדְלֶא לָפְתיִחֶא רָמאֹּנ
 ו אְבָאְו :הֶלְיַלַה דיה הפרו המק שיא לא
 -כָּכ םָנְו ותא יִּתְדרַהַהְו םִידָי הפרו עי אּוהְו יְלָע
 ג דִלָכ הָביִשֶאְו :ודכל ךלמההתַא יִתיִּכַהְו ותַאדרָשֶא םַעָה
 -כָּכ שָּפַבִמ הָּתַא-רִׁשִא שיִאָה לפה בושּכ ףילא םַעָה

 יקום יב רכה רֶשימ :םלָׁש ה
 םג אנ אָרְק םולָשְבִַא רמו :לֶאְרְשי יִנְכזילְּכ
 ישוח אבו :אוהדםג ויפב-המ הֵעְמְׁשִנְו יִכְרַאָה ישוחל
 וה רָבְּדַכ רמאל וילא םּולָשְבַא מאו םולשְבַאדלֶא
 :רֵּבַד הָּתַא ןיא""םא וָרְבדְדִתֶא הָשָעְגַה לפתיהא רַב

 =רֶׁשֲא הצעה הָבֹוטיאָל םוְלָשְבַאלֶא ישוח רַמאו :

 עדי התא ישוח רֶמאַ :תאוה םעפב לָפְתיחַא ץעְ +
 ;רֶמֵה שנ יֶרָמּו הָמַה םירְבְג יִכ ויִשֶנִאתֶאְו ףיבָאדתֶא
 כודכ הרה

= = CD 5 

 וו

2 = 

 ל

 כיחכ אלו ירק שיא ז 23. = יוק ול ז. 18. זט



esמ  
 דתֶא ןיִלְי אָלְו הָמְחְלִמ שיא יִכְאְו הָדָשּב לובש בּדְּכ

 דַחאְּכ וא םיִתְחְפה תַחַאְּב אָּבְחְנאּוָה הָּתַע הגה :םַעַה 9
 רַמָאְו עַמׂשַה עַמֶשְו הֶלחְַּב םֶהְּב לָפְּכ היה תַמּוקְמַה
 ביג אה :םֶלְשְבא ירא רֶׁשֲא ב הָפנמ הָתְ
 -רֶּכ .עָדידיִכ סמי סמה הָיְראָה בֶלְּכ ובל רֶׁשֲא לוח

 ִּתְצִע יכ :ותא רשא לוחהינכו ךיִבֶא רֹובניִכ לֵאָרְׁשִי וו
 עַבְׁש רַאְּב-הרַע ןִדמ לֵאָרְשִי-לְכ ךילע ףסאי ףסָאה

 ונאָבּו :בֶרְכַּפ םיִכְלִה נפו ברל םיהְדלעדרָשַא לוהַכ וג
 רֶׁשֲאַכ לע ונח םָׁש אָצִמִנ רֶׁשֲא תמוקמה תַחַאְב ויָלֵא
 -רֶׁשֲא םיִׁשְנאָה-לְכְבו וב רתונ"אלְו המְדאָה-לע לטה לפי

 לַארְׂשִי-לְכ ּואישהְו ףֵסָאַ ריעדלַאדסאו :דַחָא-םג ֹותֶא 3
 -רֶׁשֲא דע לֵחֹנַה"דע ותא נְבֲחְסְו יִלְבַח איהה ריִעָהלֶא

 ׁשיִאזלָכְוםולְׁשְבַא מא | = :רוָרצ-םִנ םָׁש אָצְמאָל וו
 י = לָפְתיִחֶא תצָעִמ יכְראָה ישוח תַצָע הָבּוט לֵאָרְׂשִי
 רּובָעְבְל הָבּוטַה לָּפתיִחֶא תַצְעְ"תֶא רַפָהְל הָוצ הוה

 ישוח רָמאָ = = :הָעְרָקתֶא םֹלָׁשְבַא-לֶא הָוהְ איָבָה וט
 לָפתיִחַא ץַעָי תאֹוְכְו תאוְכ םיִנָהְכַה רֶתְיְבָאזלֶאָו קֹוָדְצהלָא
 :יִנָא יתְצַעְי תאזכו תאזְכְו לארשי גו תא םלָׁשְבַא-תֶא

 הלילה ןלֲתלֲא רמאל דודל ּודיִגַהְו הָרָהְמ וחלש הָתעְ 6
 למל עּלְבִי ןפ רבַעִת רוָבְע םנו רָּבְדַמַה תוְבְרַעְּב

 ףןיִעְּב םיִדְמְע ץֶעמַחַאו ןמנוהִו ותא רֶׁשֲא םֶעָה"לָכְלּו וז
 ודיגַהְ וכלי םהו םָהְל הֶדיגַהְו הַחְפׁשַה הָכְלְהְו לגר

 ארה :הֶריִעַה אוכל תוָאְרהל לְכוי אל יכ רוד למל 18
 | ואב הרהמ םהינש וכלי םֶלָשְבַאל דיו רענ םֶתֶא
 :זםש ּודְרו רָצְחַּב רַאְב ולו םיִרְחַבְּב .שיא-תי"לָא

 הַטְׁשתַו רַאבַה ינפ"לע ףֶסָמַהְדתֶא שרפתו הֵׂשֲאָה חקתנ ו
 -לֶא םּולְׁשְבַא יִדְבַע ואו :רֶבָּד עדונ אָלְו תפר וילָע כ

 השאה
 לע א''נ לו. קוספ עצמאב אקספ א. 14.  ליעלמ 4906. יק רחאב +. 4.
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 רֶמאַּתו ןְנוהו ץעמיִחָא היא ורָמאָו התיבה הֶׁשָה
 ובׁשו ואֵצִמ אָלְו ושקביו םימה לכימ רְבָע הָׁשאָה םֶהְל
 1 וכל רָאְּבהְמ לו םתְכְל יֵכֲחַא | יִָי :םֶלָשּורי
 ידִרַהְמ ּרְבִעְו מוק דודְלֶא ורמא דו למל ודנו
 2 רוד םקנ :לּפְתיחַא םכילע ץעי הָכָבִיִּכ םִימַהתֲא
 רקפה רֹוָא-דע ןהְריהיתֶא ּורָבַעַנ ותא רֶׁשֲא םֶעָה"לָכְו
 5 לָפֹתיִחַאו :ןּוְריהתֶא רבעדאל רשָא רלנ אָל דחַא-רע
 דיו םק רומחַהדתא שָבָחַיו ותל התשענאל יּכ הֶאְר
 רָבְקְּב רבקינ תמו קחי ותיִבלֶא וצו וריעדלָא ותיבדלֶא
 % -זרֶא רֵבָע םלֶשְבַאְו הָמֲהִמ אב דִוָר :ויִבִא

 הכ םע אָטְמָעְתֶאְו מע לֵאָרְשִי שיִא-לְְו אה ןדרוה
 ומָׁשּו ׁשיִאָדְב אָשְמִעו אָבְצַה-לַע בָאֹו תַחַּת םֶלָשְבַא
 תרוחא ׁשֲחְניתַב לגיכַא-לא אָבירְׁשֲא יֵלֵאָרְׂשִיה אָרת
 % :דָעְלִנַה ץְרָא םלׁשבַַו לֵאָרְׂשִי ןחוו :בָאו םא הירצ

 גז תֵּבַרִמ שָחְנְִב יבשו הָמינַהמ דוָד אֹובְּכ יהו
 ידעה ילוְרְבּו רָבְד אלמ לֶאיִמְְדּ ריִכִמו ןומָעְדיִנְב
 5 חמקו םיִרׂשו םיחְו רצו ילכו תופס ָּכִׁשִמ :םיִלָגרמ
 ₪ תֹוָפׁשּו ןאצו הֶאְמְחְו שבדו :ילָקְו םיִשְדַעַו לופו יל
 סנה ורמָא כ לכל ותרא עלו ודל ושינה רק
 :רָבדִמַב אָמְצְו ףיָעְו פר

 חי .Car איז, חי

 א םיִפְלָא יִרֶש םֶהיִלְע םשיו ותא רֶׁשֲא םעֶהתֶא דִוָד דָקְפַו
 2 םָאוידדיב תישלשה םֶלֶהְתא דוד חלש :תוִאַמ יִרָש
 תַשְלֶשַהְו םָאװ יִחֶא הירְצְדַב ישיבא רָב תישְלָשַהְ
 בג םָעקלֶא לה רָמאְּה :  = = יקנה יִתא דב
 8 םונ"םא יכ אָצְת אל םֶעַה רמאוו :םֶכְמַע ינאדסנ אֵצַא
 ומישידאל ּיִצַח ּותַמחםִאְו בל ּוניִלַא ומישידאל סו

 ונילא הדב ו
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 כ בוט הֶּתַעְו םיִפְלֲא הָרְׂשִע ּנֵמְכ הָתַעְדיִכ בל ּונילא
 -רֶׁשֲא ףלמה םֶהיֵלֲא רֶמאֹו :רֹעל ריעמ ּונְלְדהְיְהת 4

 -לָכְו רעְשה דידלֶא דלמַה דמו השעא םֶכיניִעְב בטי
 םָאֹ=תֶא ךְלֶמה וצו :םיפְלֲאלְו תֹואַמְל ואצְי םַעָה ה

 זכולָשְבַאְל רענל יִלדטַאְל רמאל יִתָאתֶאְו ישיִבָאתֶא
 רבְד-לע םיִרְשַה-לָכיתֶא דלה תֹוצְב ועמש םֶעָה"לָכְ
éיָה לארי תאָרְקְל הָרָשה םעֶה אצו :םלָׁשְבַא  
 נפל לֵאְרְׂשִי םע םָׁש ופנו :םִיָרפֲא רעיב הָמָחלִמַה ז

 םיִרָשָע אָהַה םיַּב הָלּודְג הָפנמַה םֶׁש-ִהָתוָךֶד ֵדְבַע
 ץֶרָאָה"לְכ ינָפלע תוצְפְנ הָמְחְלַמַה םָׁשיַהְתַו :ףֶלָא *

 :אוהה םיַּכ ברחה הָלְכֲא רֶׁשֲאְמ םֶעְּב לָכָאְל רעיה בֵרו
 "לע בכר םלְׁשְבַאְו ו יֵרְבע נפל םולָשְבַא ארו ל

 קח הֶלּודְנִה הָלֲאַה ' ְךְבֹׂש תחת דֵרָּפַה אָבְִ ךֶרֶפַ
 -רֶׁשֲא דרפהו ץֶרֶאָה ןיבו םימָׁשַה ןיכ תו הלאב ושאר
 הנה רָמאֹו בָאויל ךענ דַחֶא שיא ארה :רֶבָע תחת י
 שיִאְל באו רמאו :הלאב לת םלׁשְבֲאדתַא יִתיִאְר ג

 קדָצְרֶא םש ותיִּכתדאְל עודמו תיִאָר הֶגהְו ול דינה
 שיאה רָמאֹו :תַחֶא הָרְגַחְו ףסכ הָרָשִע ךָל תֶתָל יֵלָעְו
 ַלשֶאדאְל ףֶכְ ףָלֶא יפיע לש יִכנָא אָלְ בָאוילֶא
 -תֶאְו ךְתֶא ךְלֶמה הָוצ לאב יכ ךלמהד: בלא יַד
 :םלׁשְבַאְּכ רענכ יַמּוהְמַׁש רמאל תאו יִשיִבָא

 דלמהךמ דחְכידאל רָבְּדלֶכְו רכש שפנְב יִתיִׂשְעוֲא יי
 נפל הליחא ןקיאל בָאֹװי רמו :דגנמ בתת הָּתַאְו 4

 םלְשְבֲא בלב םַעְקְתַו ופַכְּב םִטָבָש הָשלָש הקו
 יִאשְנ םיִרָעְ הרשע ובסוו | :הֶלֲאָה בלב יח ידוע וט
 רפשב בָאּוי עֶקְתַו :ּוהְתַמָיַ םילְׁשְבֲאדתַא וכו בָא יִלְּכ 8

 :םַעָקְתֶא בא דׁשֲחיְּכ לאָרְׂשייִרֲחַא ףלרמ םֶעֶה בש
 וחקיו קה <> ₪
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 וז תרַחַּפַהלֶא לעב ותא ּוכלשיו םולְשְבַא-תֶא ותק
 וס לֶאְרשלֶכו דֶאְמ לדג םינכַא-לג ויָלָע ובָצַ לודנה
 9 תֶבָּצַמ"תֶא לחְב ולדבצמ חקל םלְׁשְבֲאְו :ְלָהֶאְל שיא
 ריּכְוַה רובעפ ןב ילְדיִא רמָא יכ ךְלמה-קמעְב רֶׁשֲא
 םולְשְבַא ד ּהָל ארק ומָׁש-לִע תֶבָּמִמְל ארק ימש
 ו9 קָצּורֶא רָמָא קודצְךְּב ץעמיחַאו :הוה םִיַה דע
 :ויכְיַא ךימ הָוהָי וטפשדיכ ךלמהתַא הָבׂשְבֲאַו אָ
 כ תרשבו הָוה םִיַר הָּתַא הָרׂשְּב שיא אל בָא ול רמו
 ךְלְמַהְַּב : דלע יִּכ רֵׁׂשְבִה אל הוה םֵֶהְו ראם
 91 רשֶא למל דגה ךל ישוכל בָאֹי רמו : תַמ
 23 ץעַמיִחַא דוע ףסיו :ץרמ בויל ישּוכ חָתְׁשִַו הָתיִאְר
 ינָאדדנ אְָהְצְרֶא המ יה .בָאודדלֶא רמאנ קוד
 קבל יִנָב ץֶר הָּתַא הו הָמְל באי רמאיו ישוכה יִרָחֶא
 5 ץֶרָו ץור ול רָמאְו ץּורָא הָמיִהיְו :תאָצֹמ הָרושְבְיא
 24 בשוי דֶוְדְו :ישּוכה"תַא רבע רָּכַּכַה ְךְרַד ץַעָמיִחַא
 הַמּוהה"לֲא לַעָשה גנלָא הפצה דל םיִרְעְשַה ןשי
 הכ אָבָקַו : :ודבְל ץֶר שיאדהנהו ארו לֶעעהתא אשי
 יִפְּב הָרֹושְּב וִּדַבְלםִא למה רֶמאו ךלמל דנו הָפצַה
 % אָרְקִַו ץֶר רחַא-שיִא הָפצַה ארו :בֶרֶקְו ךוְלֶה דליו
 רמאו חבל ץֶר שיאדהנה רֶמאֹנ רששַה-לֶא הָפֹצַה
 עז -תתֶא הָאר נא הפצה רמאֹו :רשכמ הזסג ךלמה
 מַה רֶמאו קֹוָרְצְדְב ץעמיחַא תַצְרַמְּכ ןושארה תצורמ
 ג ץַעָמיִחֶא ארק :אוְבְי הָבּוט הָרושּבלֶאְו הז בוטדשיא
 הדַצְרֶא ויּפִאְל למל וחַתְשיו םולש ךְלָּמַהלֶא רֶמאֹּנ
 -רֶׁשֲא םיִשנֲאָה-תֶא רג רֶׁשֲא והלא הוה ורב מא
 29 למה רמו :ְלמַה נדאַב םֶדָידתֶא ואשנ
 ןומהה יִתיִאְר ץעמיִחַא רֶמאּו םולָשְבָאל .רענל םולש

Seלודגה  
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 אצלו ףרָבַעְדתֶאְו בָאֹו ְךֶלַמַה דָבָפְדִתֶא ַחלָׁשְל לורָנַה
 :רמֲעַו בכ הָּכ בַצְיִתִה בֶס ךֶלּמַה רמו :הָמ יּתְעַדְי ל
 למה .י;דא רֵׂשּבִתַי יׁשּוכַה רֶמאּו אָּב ישופה הָגהְו גו

 :ךיקֶע םיִמָקַהְלָּכ ךומ םויה הוה ָךְמְּפָשִכ
 רֶמאו םולשְבִאְל רענל םוְלשַה ישּוכָהדלֶא ךְלַמַה רמו 9

 מָק-רׁשֲא לָכְו ךלמה נֹדֲא יבְיִא רענכ מהי ישוכה
 :הָעְרְל ּילְע

Car. XIX. טי טי 

 ג -i- רַמָא | ה ְּךְבו רעשה תילעהלע לע מַה ןגרוו א

 יגא יתומ ןתיימ םולשְבַא יב יִגְּב םולָׁשְבא נב ֹוְכָלְּב
 הק ךלמה הגה בָאויל ךענ זנב יְּב םולָשְבַא ּיִתְחַה 2
 לְבֲאְל אּוקַה םויּכ הָמְׁשִתַה ִהְתַו :םולְׁשְבַא-לַע לָבֲאָהַ 5

 ְךְלִמַה םצֲעְנ רמאל אוהה םִּב םָּעָה עָמָשיכ םַעָה"לֶכְל
 רֶׁשֲאַכ ריִעָה אוב אהה םִיַּב םָעֶה בתו :נֶב"לַע 4
 טָאְל ְךְלְמַהְו :הָמָחְלִמַּב םֶכְֵּב םיִמְלְכנַה םָעָה םנגְתַי ה

 םִלָשְבֲא םִלָׁשְבֲא ֵנְּב לדג לוק ךלמַה קעזנ וינָפדתֶא
 ָתְׁשֵבֹה מאו תָּבַה ךְלמהְדלֶא בָאז אָבַּת | זיִנְב ינְּב 6

 םיַה ֶׁשְפ-תֶא םיטקממה ְךיִרְבעלְכ ינפיתֶא םויה
 :ףיָשְנְלִפ ׁׂשְפו ְךיִׁשְנ ׁשֵֹפֵו ְךִתֹנְבּו ְךֵנְּב שָפִנ תא

 םויה ָתָרגַה ! יִּכ ְיֵבֲהָא-תֶא אְשַלְו ךאנְשתֶא הָבָהַאְל ז
 אל יִּכ םווה יִּתְעַהי ויִּכ םיִדְבַעַו םירָש ףל ןיא יק
 ו ףניעְב רׁשָי ָאהיִכ םיתמ םויה ּוָלְכְו יח םיִלְשְבַא
 ִתְעְבְשִנ הויב כ ְיָדְבַ בלדלע רֵּבַרְו אצ םוק הָתַעְו
 תאז ל הָעְרְו הלילה תא שיא ןיִליהסַא אצוי ָךעַאיּכ
 :הָּתָע-רַע ְךירענמ יְלָע הָאָברְׁשֲא הָעְרָהלְּבִמ

 הנה רמאל ודיגה םֶעָה"לֶכְלו רעָׁשַּב ביו ךֶלַמַה םָק 9
 לֵאָרְשָר ְךֵלָמַה יגפל םֶעֶה"לְב אָבִנ רֵעֵׁשַּב בעי ךְלמַה
 ס) ב * קוי
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  יֵמְבׁש"לָכְּב ןודָנ סה"כ יהי :ּויִלָהֶאְל שיא ג
 ונטלמ אּוהְ ונביא ףכמ | ּונְליצה ךלֶמַה רמאל לַארׂש
 : םבולָשְבַא לַעמ ץֶראהְךמ חַרְּב התו םיתשלּפ ףּכמ
 וג הַמְל הֶפַעְו הָמָחְלִמַב תמ ּוניִלָל ּונחשִמ רשא םולָשְבַאְ
 ג? דו למה :ּדְלְמַהתֶא םיִׁשָהְל םישרחמ םתַא
 -לֶא ורְבִד רמאל םיִנָהְפַה רֵתְְבֲא-לָא קּורָצ-לא חלש
 תֶא ביִשָהְל םנרַהַא ויִהְת הָמְל רמאל הוה ינקו
 -לֶא ךְלמַהְדלֶא אָּב לֶאְרשידלָּכ רבו וִיִּב"לֲא ךלמה
 13 םיִנרַחֶא ויהת המום ִרָשְבּו ימצע םָתַא יח תי
 + יִרָשְבו ימצע אַ רְמְת אשל :ךלמה"תא ביה

 וט דִלָּכ בָבְלדִתֶא טו :בָאז תחת סמל ינפל הית
 הָּתַא בוש ְלֵמַה-לֶא והְלְׁשַו ךָחַא שיִאּכ הָדוהי-ׁשיִא
 8 אָּב הָדּוה ןדרוה"דע אבו ךלִמַה בש :ּףיָדְְע-לְכו
 ְךלָמַה-תֶא ריִבעֶהְל מַה תאבקל תֶכְלְל הָללגה
 וז רֶׁשֲא יֵנימְוַהדְְּב אָרנהְב יעְמָׁש רמו :ןֵדְריה--תֶא
 :דִוְּד ךלמה תאָרְקְל הָרּוהְי שיִאזסע דריו טיִרּוחּבִמ
 88 תַשָמַחְו לּאָׁש תיִּב רענ אָביִצְו ןַמְנְּבִמ מע שיא ףֶלֲאְו
 :ךלמה ינפל דריה ּוחלַצו ותא ויֵדְבַע םירשעו נב רׁׂשָ
 19 בוטה - למה תיפ"תַא ריבעל הֶרְבעַה הרבע
 :ןִדְרְיּב ורְבְעְּב ךְלִמה י ינפל לפנ אָרְִב יעָמְשְו ןנעְּב
 כ רפְּתלַאְ ןע לנדא ילרבשהילא ּךלַמַהיהלֲא מא
 ךלמההינדא אצ-רֶׁשֲא םויּכ דדְבע הועה רֶׁשֲא תא
 גו יִּכ ףבע עדי יִּכ :וְּבלילֶא ךלמה םושל םֶלָשּוריִמ
 ףסוי תיבילָכְל | ןושאר םויה יִתאָבִהנַהְו יִתאָטַה נא
 22 קדיורצהפ ישיִבָא ןעל :ךָלֶמַה נֹדֲא תארקל .תֶדְרְל
 השמת ללק יּכ יעמש תמוי אל תאו תחתה רַמאיו

 הוהי
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 יִלווָהְתיִּכ הָיורְצ יָנְּב םֶכָלְו ילדהמ דוד רָמאַ :הָוהי 3
 יִתְעְָי אולה יב לאַרָשָיְּב שיא תמו םויה ןמשל םויַה
 יעמש-לא למה רֶמאּו :לארשודלע דלמחינא ה יִּכ

 לאְׁשְדְב תשכפמו :ךלמה ול עָבְשִיַו תִמָת אל הכ
 ומָפש הָׂשְעדאְָו וילנר הָשָעדאַלְ ךלמה תאָרְקל דרי
 םבויהדדע למה תכל םויהדמל סבכ אל וְדְנבתֶא

 ףלמה תארקל םלשּורי אָבִכ יה :םְלשְב אָּב"רְׁשַא =
 רַמאיו :תשביפמ מט ּתְכְלְהאְל הָמְל ְּךְלמַה \ל רמז

 יִלדהַשְּבָחֶא בע רַמָאהיִכ ינמר יִּדְבַע ךֶלַמַה ינדא
 :ףדְבַע חפפ יִּכ ְךֶלֵמַה7תַא לאו היִלָע בָּכְרֶאְו רומה
 ְךֵאְלמְּכ מַה ינדאו ךלמה י ינדַאדלֶא דְּדְבעְּב לגרי
 תריָב"לְּכ הָיָה אל כ ְְּנִעְב בוטה הש םיהלֶאָה
 רְבַעְתֶא תָשמּו ךַלִמַה ינדאל תֶוְמישְנַאיסִא יִּכ יִבָא
 -ילֶא דו קָעולְו הקְדַצ לוע ילדשידהמו נחלש יִלָכָאְּב
 ףיִרְבּד רע רד למל דלַמַה ול רמו למ ל
 תשביפמ רמי :הָרְׂשַהתֶא וקְלְחַּת אָביִצְו התא יִּתְרַמָא ג

 ףלמה ינדא אָּב"רׁשֲא ירחא חי לָכַהְדתֶא םג למלא
 זכילנרמ דר ידעלגה לרבו :ּותיֵב"לֲא םולָשְּב 2

 מ לרבו :ןדריב"תַא וחלשל ןריה ךְלַמַהתֶא רבע
 ביִׁשְּב ףְלִמַהתֶא לַכְלְכיאוָהְו הָגָש םנמְׁשְרְּב דאמ
 ih למה רָמאַּו :דֶאמ אה לודָנדשיא וכ םִנֲחָמְב
 :םֶלְׁשיִיִב יִדמִ תא יִתְלַּכְַכו יא רבע הָּתַא יִלורּב

 הָלְעָאְִּכ יוח ינש ימי הָמַּפ ךלמה"לֶא ילורּב רמאו הל
 | עדַאָה םּיַה יִכנָא הש םִנֹמְׁשָ כ :םֶלְשּורָי ךְלַמַהדתֶא ₪

 רְׁשֲא-תֶאְו לכא רׁשֲא-תֶא ףדבע םַעָמְיִא על בוט"ןיב
 היה הֶמְלו תֹורָׁשְו םיִרָש לֹוקְּב דוע עמְׁשָא-מַא הָתְשֶא

 רבע רבעי טפִמּכ למה ינדַאדלא אמל רוע בע ז
RC LCתא  
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 זרלומגה ךלמה .יִנלְמְע הָמָלְו ךְלֶמַהתֶא התא
 8 יִמָאָו יִבָא רָב םע יֵריִעְּב תַמָאְו ד דב אָנבְׁשִי :תאָוה
 ולהשעו ךלמה ינדַא-סִע רבעי םֶהַמְכ :ךִּרְבַע | הגהְ
 ג םַהָמָּכ רבעית ךלמַה מא נב בומירָשֶא תא
 יל רֵהְבּתירְׁשִא לכו ףיניעְּב םוטהדתַא ול"הְׂשֲעֲא נָא
 מ קורבט למהר" םעֶהִלְכ רבֲעּו :ךְליהָשַעא
 יג ףֶלַמַה רַבֲעַו | :ימקמל בשיו והכְרְבו לזרבְל ךלמה
 -זרֶא ּוריבָעְו הוה םעלָכְו ומע רבע ןָהְמַב הָלְלַ
 ₪ לֶאְרְשי שיאלָּכ הגהְו :לֵאָרְשִי םע יִצָח ם) ךלמה
 ניחא ךובְנג עודמ ךלמַהדלֶא ּורמא"ו ךלמַהלא םיִאָב
 ןדְריִהְדדתֶא ותיבת ךְלמַהִהתא ורבָעְיו הָדּוהְי שיא
 4: שיא-לע הְדיהי שיִאלָּכ | ןעו = זומַע דד יׁשנַא-לָכ
 "לע ףְל הָרָח הז הָמְלְו יִלֲא * למה בורק"יכ לֵאָרְִׂ
 x אָׂשִנ תאשנ"םא ךלּמַהְדמ ונְלְכִא לוכאה הוה רבה

 -רַשַע רַמאַ הָרוהְי שיִאתֶא לאְרשידשיא ןעמ
 < נמלה עודמו ףממ נֲא דוָרביסגְ לְלִמְב יל תו
 שיאזרבה שקינ יִכְלְמתֶא בישָהל יל ןושאר יִרְבְד הָיָה
 :לאְרשי שיא רֶבמ הוה

 5 .Cap. XX כ

 א נימי שיא ,יקְלְְרִכ עַבָׁש ומשו לֵעילְּב שיא אְרְקְ םָׁשְו
 -זרֶלֲחנ אלו דוד קלח ּונְלְרִיִא רמאי) רֿפושב עק
  לאְרְשי שיַאלָּכ לע :לֶאְרְשַי וילהאְל שיא ישיִדְבְּב ּנל
 קְבָּד הָדוהְו שיאו יֵרְבְּבְדַּב עבש יֵרֲחַא דוד יֵרֵהֲאַמ
 ו ּותיִּבילֶא דוד אב :םלשורי-דעו ןּדְריהמ .םַכלמְב
 רֶׁשֲא םיִׁשנלְּפ | םיִשָשרָשְע תֶא ּךֶלָמַה חק לש
 לכלכו תרמשמדהתיב םנחמ תִיִבַה רמשל הינה
 הָטְמְלַא ןָהְמ סייע תוָרָרְצ הֶניְהְּתת אָבֹיאל םֵהיֵלֲאְ
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 -שיִא-תֶא ילדקעְזַה אְׂשֲמַע-לֶא ךְלֶּמַה רָמאְו | :תּויַח 4
 תשמע ךלמ :דֹמָע הפ הֶתַאְו םימָי תשְלָש הָדוהְי ה
 רמו ודע רשא דעומהךמ ריו הדוהידתַא קי הל 6

 םולשְבאְדמ ִרְכְִּדִּב עֶבׁש וטל עֶר הָתַע יִׁשיִבֲא-לָא דוד
 ול אָצָמִּפ וירחא ףדרו ךינדֶא יֵדְבִעדתַא חק הָתַא

 באו ישנא וירחא ואְצּו .:ּונניע ליצהו תורצב םירע 7
 ףררל םלשורימ ואציו םיִרְבְגהלָכו יהלפהו יתַרְכַהְ

 רֶׁשֲא הלודנַד ןְבָאָה"-מִע טה :יִרְכְּבְּב עבָׁש יֵרֲחֲא 5
 בל ודמ ו רּונַח בָאויו םהינפל אָּב אָשמעו ןועְבְנְּב
 אצָי אוהו ּהָרעַתְב וינְתְמדלַע תֶדֵּמִצִמ בֶרֶח רוגה לָעְ

 זקתו יָא התא םולשה אְׂשַמעל כָאװ רַמאָיַו :לַּפִתַו 9
 רמשנ"אל אשמעו לשל אַשַמִע ןקזכ בָא ןימיזדי +

 ךפשיו שמחַהַלֶא ּהָב ֹוהֵּכו בָאוידדָיְּב רֶׁשֲא | בֶרָחּב
 ויחא יִשיִבָאְו םָאֹװ תֶמ יל הֶנָשאלו הָצְרַא ויֵעַמ

 בָאוי ירענמ וילָע מע שיאו :יִרְכּבְדַב עבש יִרָחֶא ףדר ו
 :בָאֹז יֶרחָ דוְְלדרֶשֶא יִמּו בָאויְּב ץפָה רֶׁשֲא יִמ רָמאו
 כ שיִאָה אָרֹל הֶלסִמַה ךתְּב דב לֶלְגְתִמ אֵׂשְמַַו
 ףלשמ הֶרָשַה הלפמהךמ אָשְמעְדתֶא בפיו םֶָהלַּכ ד
 רֶׁשֲאַּכ :דַמַעְו ְלָע אּבָהלָּ הֶאְר רשאפ גב לע
 ףדרל בָאװ ירחא שיאהילָּכ רבע הלסמהדהןמ הנה

 הָלֵבֲא לַארשי יִטְבְשילְכְּב רבעיו :ירְכְבוב עַבָׁש יֵרֲהֲא 4
 :ויֵרֲחַא-הַא ואביו הלכו םיִרְּבַהְדלָכ הָכְעַמ .תיִמּ

 הללס ּוכָפְשיו הָכְעַמַה תי ְלְבֲאְב וילע ורצו ואביו וט
 בָאויתֶא רשא םָעָהְדילָכְו להב דַמַעִתַו ריִעָה :דלֶא

 ךמ הָמְכִח הֶָשֶא אָרְכִּתַו :הָמּוחַה ליפה םַתיִחַשַמ 6
 :רנל-דע ברק בָאוידלֶא אָנּורְמִא ועמש ּועָמָש ריִעָה

 הּתַאַה הָׁשֲאָה רַמאֵהו ָהֶלֵא ברק :ךילא הָרְבַרֲו ול
NEGA 0 Akבאוי  
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 רֶמאֹו ךְתְמַא יִרְבִּד עמָש ול רֶמאָּתַו ינָא רָמאַו בָאּוי
 86 רמאל הֶנשאַרְב ּורְבדִי רָבַד רמאל רמאתו :יִכְנֶא עמש
 ופ יִנומא ימְלש ינא :ומתַה ןֶכְו לבְאְּכ לאש לא
 ;רֶמְל לֵאְרְשְִּב םִאְו רע תימֲהְל שלבִמ הָּתַא לארי
 כ הלל הָליִלַח רמאיו באי עו | :הָוהָ תלחנ לבת
 ו רַהְמ שיא יכרבדה ןכדאל :תיִחׁשַאדסאו עַלָבָאדםִא יל
 דונִת דוב לב ודי אָשָנ ומש יִרְכְּכְדִּב עבש םירְפִא
 בָאְוילֶא ה הַׁשֲאַה רָמאִּפַו ריִעָה לעַמ הָכְלֶאְו ודבל ותא
 ג הָׁשֲאָה אובו :הָמֹוחַה דע ףילא ףלשמ ושאר הגה
 יָרְכְבְְּב בש שארדתַא ּותרְכיַו הָתְמְכָחְּ םַעָה"לָּכלֶא
 שיא ריעָהלֲעַמ וצפו רֶפשּב עקתונ בָאוילֶא וכלי
 2 -לֶא בָא ְלָמַה-לָא םֶלְׁשירְי בש בָאֹוְװ וילָהֶאְל
 --לַע ירכה-לע עדיוהי-דְּב הינְבּו לארשי אָבְצַהְדלּכ
 24 :ריכְַמַה דליִחַאְִּ טפשוהיו סמַה-למ םֶרדַאְו :יִתָלְּפַה
 ל הָיַה יראה אריע םנְ :םיִנֲהכ רַתְיְבֲאו קֹוָדְצְו רפס איש

 ל ןהכ
Car. XXI. NSאכ  

 א שכבו הָנָׁש יִרָחֶא הָנָׁש םיִנָש ׁשְלָׁש דוד יַמיִב בַעְר יה
 טלואשדלַא הוהי רמאו וי ינפיתֶא יָד
 2 ארקיו :םנעְבגַהיתֶא תימה"רשא לע םימדה תיכהלָאְ
 לאְרְשי ינּפמ אל םילעְבְגַהְו םהיִלַא רָמאּו םינעבגל למה
 זבָהְל ּועְבשנ לארשי נבו ילמָאה רֶתְיִמדםִא יִּכ המה
 :הָדוהיו לארשיחנבל ותאנְקְּב םחפהְל לּואָש שקְביו
 3 רָפְכִא הַמַבּו םכל השעא המ םיִנעְבְגהְ"לֶא לוד רמאיו

 4 לא םיֹעְבנַה ול ורְמאַה :הוהי תלֲחנהתֶא וכ
 תיִמָהְל שיא ּוְלְדיִאְו ותיִּביִעְו לָאְׁשסַע בָהֶו ףַסִּכ
 ה ּורָמאָו :םֶכָל הֵׂשֲעֲא םיִרָמִא םָּתַא-הָמ רֶמאֹו לאְרְיִּכ

Ease.לא - 
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 ונדמשנ ונְלדהֶמד רֶׁשֲאו ּוְלִּכ רֶׁשֲא שיאָה ךְלֵמַה-לֶא
 םםיִׁשְנֲא הָעְבש ּונְלְדתו :לארשי לבְגילֶכְּב בַציְתהַמ 6

 הוה ריִחְּב לואָׁש תַעְבְְּב הוהיל ז םונָעְקּוהְ ויִנְּבִמ
 תַשָביִפְמדלַע למה לַמְחְו :ןֵחֶא ינא למה רֶמאָו יז
 ב םתְני רֶׁשֲא הָוהְי תעבׁש-לע לאשר היד
 יִנָּב יִנָשתֶא למד חָּכַו :ליִאְׁשרְּב ןְתְנוהְי ןיבו ד

 זזרָאְו יִנֹמְרַאזתֶא לאל הָדְלְי רֶׁשֲא היִאדתַב הָפְצִר
 הָדְלָי רשֶא לאשה לכימ יֵנְּב תָׁשֹמֲח-תֶאְו תָשְבַפִמ

 םנעְבגַה יְּב םִתַו : :יִתְלִחְמַ ילְרְְְּ לֵאיִרְדעְל 9
 ותמה ְַו דָחָי םיִתְעַבׁש ולפיו הנה ינפל רהב םעיקיו

 חֶפתַו :םיִרעְש ריצק תלת: םיִנְשאַרְב ריִצָק ימי י
 תלְחְתִמ לוצהדלֶא כ והַמּתַו קֵׂשַהתֶא הָיַא-תב הָּפִצר
 ףוע הֶנְתְנאלְו םימשהךמ םֶהיֵלֲע םימדְּדִתנ דע ריצק
 :זרליל הָרְׂשַה תיה-תֶאְו םמזי םֶהיִלָע חל םימשה

 זךיאחתב הָּפְצַר הָתְשֲערְׁשֲא תא דודל דנו 1
 "תאו פּואָש תומצעדתא חכו דוד דל :לּוְאְש שָנְלַּפ ו

 וב רׁשֲא דע שיִבָי ילעב תֶאַמ נב ןתנוהי תומצע

 םּיָב םיִתׁשלְפַה םֶט םוָלְת רֶׁשֲא ןשדתיב בֶהָרֶמ םֶתֹא
 -תֶא םשמ לע :ַעְבְלִגַב לּואָשתֶא םיתשלפ תֹוָכַה 3

 תֹומְצִעדתֶא ופסאיו וָּב ןָתְנוהְי תומצעדתֶאְ לואש תומצע
 ץֶרָאְּב נב ןָתניִהו לאְׁש-תֹומְצעדתֶא וָרְבַקַו :םיִעָקְמַה 4

 ךיְצ-רְׁשֲא לכ ושעיו ויֵבָא שיק רֶבָקְּב עֶלֵצְּב מנ
 -:בד7

 דעה :ןְכיֵרֲהַ ץֶרֶאל םיהלא רתע ךְלמַה וט
 מע ויֵדְבע דד דרג לֶאְרָשְיתֶא םיִתְשלָּפל הָמָחְלִמ

 | רֶׁשֲא בב יִּבְׁשְו :דֶוד הע םיִתְׁשְלְפ"תַא ומחליו 66
 תֶׁשֹחנ לָכָשַמ תואָמ שלש \ וניק לקשמו הָפְרַה ידיליב

 ד וז וי

 אוהו
 יונק המאה .i ידי קוסס עצמאב אקספ 2:8. | ירק ןתי +. 6

  יבשיו 16. יק םיתשלפ המש 216. ירק םואלת +. 12. ירק תלחתב 4.



541 mn. SAMUELIS CAP. 21.22. בכ אכ 

 17 ולרע :דָוְּדתֶא תוָּכַהְל רָמאַנ הָשָדַח רּוגַח אּוהְו
 עְבְשנ וא והתמיו יִתְשלֶּפַהתֶא דו היּורְצְּב יִשיִבָא
 אלו המחְלִמל 1 ונָתִא דע אָבְתִאְל רמאל ול דֶודישנַא
 ו דעה ןכיַרֲחַא יהו :לָארְׂשִי רנתֶא הָּבַכְת
 -תֶא יתשחה יִכְּבְס הָפַה א םיתשלּפדםַע בב הָמָחְלִמַה
 נפ הדַמָחְלִמַה דועיהְתַ :הָפְרַה ידליב רֶׁשֲא ףס
 ימֶחְלה תיב םינרא ילעיִּכ (נֶחְלֶא דו םיִתְשלּפיםִע בונְּב
 כ =יֵהּ :םינרא רטמָּכ ותיִנָח ץַעו יִּתְנַה תֶיְלָנ תא
 תוָּבְצֶאְו וידי תַעְּבְצֶאְ ןידמ שיא יה תב הָמָחְלִ רוע
 דַלָי אוה"פנו רֶפְסִמ עַּבְַאְו םיִרְשָע שֶשו שש וילנר
 גו יח יִעְמׁשְדִּב ןמנוהי וה לארשידתַא ףרחיו :הָפְרָהְל

 ג דד למ תב הָפרהל דלי הלא תעְכְראתֶא דוד
 :ויָדְּבע דיכּו דד

 (Te AA 0 בכ

 א ליִצה םּויְּב תאזה הָריִׁשַה יִרְבִּדתֶא הוהיל דוד ךּדָי
 :לּואָש ףּכִמו ויִבָיִאדלַּכ ףכמ ותא הוה
 3 יקלָא :ילדיטלפמו יִתְדַצַמ | יעלס הָוהְי  רמאינ
 יִבְגֶשִמ יֵּעְׁשִי ןֵרָקְנ ינגמ וָבדהַסָחַא יִרּוצ
 4 לָלְהמ :ינעׁשִת סֶמְחַמ יעשמ יפונְמּ
 ה יֵרָבְׁשִמ ינָפְפֲא יכ :עשוא יביאו הָוהְי אָרְקַא
 5 יִלָבָח :יִנָתָעַבְי לעיל ילֲחנ ומ
 רישקמ ינמדק ינָּבָס לואָש
 ז -לֶאְ הוהְי אָרְקֶא יִלדרַצַּב :תֶומ
 ולָכיִהְמ עמשיו אָרְקֶא י יהְלֶא
 8 שעת :ויִנאְב יתָעְושְו ילוקכ
 םִיַמְׁשַה תֹוָדְסֹומ ץֶרָאָה שער
 ו הָכָע :ול הרחיב ושנת רי

 ןשפ
 ירק אעמש צ. 21. | ירק ןודמ צ. 20. | אריעז ר צ. 19. א'יכ
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 ויפמ ׁשֶאָו ופֲאְב ןֶשָע
 טו :ונממ ּורַעָּב םיִלְחְ לכאת י

 תחת לַפְרעַו דריו םִימש
 אָר ףעו םוָרְכלַע בכר :ויָלְנַה וו
 ויָתְביִבְס ךָשֶח תשינ :ַחוְריִפְנְכְלַע וג
 הנ :םיקָחְׁש יִבְע םימ"תַרְׁשַ תֹוָכְס 5
 םִיַמְׁשְִמ םִעְרָ :שאהילָחְג וָרֲעָב ודני
 חלש :ולוק ןקי יל הוה וט
 ןקפֲא יאר :םמהְ קָרְב םציִפַו םיצח וי

 תֶדעגְּב לבת תָדְסִמ ול ם
 םוְרְמִמ חלש :ֹפֲא חור תמש הָוהָי וז
 יִנליִצ :םיָכַר םִיַמִמ יֵנׁשְמִ ינחָקי 8

 וִצְמִא כ יִאְנְשמ ןָע יִבְיִאִמ
 יָה ָריִא סיב ונָמּדק :יִנָמִמ ופ
 בָחְרְמַל אָצ :יל ןָעְׁשִמ הָוהָי כ
 ינקמְ :יב ץפֶחיִכ ינצח יא א

 ביִשָי ידי רֶבָּכ יִתָקְדצְּכ הָוהְי
 או הזה יכרד יְִּרמׁש יּ ₪

 ומָפעַמלָכ יכ :יקְלֶאָמ יֵּתְעַשָר
 יאָ :הֶנָמִמ רּוסֶאדאְל ויִתְקחְו ִדְנְנל 4
 יל הי בשמו :ינָעמ הָרְמַּתְׁשֶאְ ול םיִמָת הכ
 "סֶע ונע ךֶגנְל יֵרֹבְּ יִתְקְרְְּכ ₪

 םיִמָּת רוָבִגםע רָּקַהְתִת דיִפָח
 -םַעְו רָבּתִּת רָבָשםִע :םמַתִת 7
 ןנָע םעדתָא :לָמתַּת שקע 9

 כ :ליִפָשַת םימְרְ"לע נעו עעות
 יג הוה וי יִרינ התא

 יוק זטפשמ +. 23. יוק םהיו +. 6.
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 ל יָהלאָּב דוד ץורָא הָכְב יִּכ :יִכְׁשָח
 גו םימָּת לֵאָה :רוׁשנָלַרֲא
 מ הָפּורָצ הָוהְי תַָרְמִא וכ
 3 יִדְעְלַּבִמ לַאדימ יּכ :וְּב םיקחה לָכְל אּוה
 9 לֶאָה :וניקלֶא יִדָעְלַּבִמ רו ימו הוה
 םיִמָּת רָּתַ לוח ומ
 % דלַעְו תִלָיִָּפ וילנר הָושְמ :וָכְר
 הל יִרָי דָמלִמ :יִנָדיִמִעי יִתַמְּ
 %ךָּתתַו :יִתעְרז הָשּוחְנתשק תת | = הָמָהְלמַל
 גז יֵרֲעַצ ביִחְרִת :ינפְרַת ףתנעו ףעשי ןגמ יל
 % הָפּדְֶא :יִלְסְרק ודְעְמ אָלְו יִנתְחַת
 "רע בּשֶא אָלְ םֶריִמְׁשַאו יביא
 9 ּלָּפַו = = מוקי אלו םַצָחְמִאְו םלכְאְו | :םֶתלכ
 מ לוח ינו :יִלָנִר תִתַת
 4ג יביא :נֵתָחַת יֵמָק יִרְכִּ הָמָחְלמַ
 42 ןיִאְו ּועְׁשִי :םֶתיִמְצִאְו יֵאָנשִמ ףֶרֶע יל הָּתּת
 43 םֶקְחְשִאְ :םֶנֶע אלו הָוהְילא עישמ
 בכ תוצוחדטיִמְּכ ץרֶא-רפעכ

 4 יִנְרֶמְשִּת ימע יבירמ יֵנמְלַפְ :םעקרא
 יִתְעַדיאְל םע םיוג שארל

 המ עמל ילדושָחְכְתְי רָכנ ןנְּב :יִנָרְבע
 4 ּוְָָיְו ולפי רק ןנְּב :יל ועָמָשי וא
 9 םֶרֶ ירוצ ךוְרְּו הָנהְהיח :םָתֹורְגְסִמִמ
 % תֵמָקָנ ןתנה לֵאָה :יצְׁשִי רצ יהלֶא
 49 יִאיִצומְו :יִנָּתְחַּת םיִמע דירמו יל
 םיִסמַח שיאִמ יִנָמִמוְרַת יַמָּכִמּו יביאָמ

 5? לידנמ :רמזא ךמשלו םיוגּב הוה ךדוא ןפדלע :יִנליצּ
 תועושי ו קוב ה גה כ
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 דָסָה"הָׁשִעְו וָּכְלַמ תועוש
 :םלוע-דע ֹועְרוְלּו דורל וחיִשמְל

Car. XXL. 32 ₪ 
 רֶבּגַר םָאְנו ישב דוד םָאְנ םִנֹרֵחֲאָה ְךֶר יִרְבִּד הָלֶאְו א
 חור :לֶאְרַשְי תורמז םיעְו בקע יהלֶא חישמ לע םקה ל
 ללַאְרְשִי יהלֶא למָא .:ינושל"לע ותלמו יב הוה 3

 תֶאְרִי לשומ קילצ םֶדָאְּב לשומ לֶאְרשָי רצ רבד יל
 הגמ תובע אָל רקְב שָמְשדחרי רקָּפ רוָאְכּו + :םיִהלֲא +
 תיִרְב לכ לאזםע יתיב ןכאליכ :ץרָאַמ אשד רַממִמ ה

 -לָכְו יעָשידלְכְדיִּכ הְרמשו לפב הָכּורְע יל םֶש םלוע
 אָליִּכ םֶהְלְכ ךנמ ץוְּכ לעילְבּו :ַיִמְצִי אלִיַּכ ץפח 6
 תרה ץעו לורב אל םֵלְּב עע שיאו :וחי דב ד
 םירכגה תומש הלא  :תַבָׁשּב ופרשי תור ׁשֵאָבּו 8

 אּוה יִשלֶשַה שאר | יִנמָּכִחִת תֶבָשַּכ בשי ךוָדל רֶשַא
 :דֶחֶא םעפְּב ללח תואמ הנמש"לע ּונצָעַה ונידע

 דסע םירבג: הָשלָשְּב יחחַאְדַּב ירד רעְלֲא ורחאו 9
 ולו המחלמל םשדופסאנ םיִּתְׁשלְּפִּב םֶפְרָחְּב דוד

 זרי הָעניִּכ | דע םיִתְשלפּפ דג םק אוה :לָארׂשִו שיא י
 םיּב הָלּודְנ הָעּושִּת הָוהְי שעיו בָרְטַה"לֶא יי קּכְדּתו

 וָרָחֲאְו :טשפל ךא ויָרָחֵא ובָשָי םַעָהְו אּוהה יי
 םֵׁשיֵהְתַו היחל םיִתְשלֶפ פסו יִרְרַה אְנֶאְרַב הָמש
 :םיִתָשְלְפ ינְפִמ םָנ םַעָהְו םישדע הָאלִמ הֶרָשה תָקְלַח

 שעיו םיִּתְשלַפתֶא ךינ הְליצו ֶקְלחַהיִדוְתְּב בצת ו
 שאר םישלשהמ םישלש ּודְרַ :הֶלּודְג הָעּושְת הוי
 םיִתְשְלַּפ תהו םלדע תַרָעְמְדלֶא דודְלֶא ריִצְלֶא ואבו

 םיִתָשְלְּפ בַצמו הָרּוצִמַּב זא ךודו :םיִאָפָר קֶמעְּב הנח 4
 כמ נָכְׁשִי יִמ רמאיו דוד האח שרל תיַּב ןָא וט

 ראבמ
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 18 םירפגה תשלש ועָקְביו :רעשפ רֶׁשֲא םָהָלתיְּב ראָּבִמ
 רֶׁשֲא םַחְל-תיב ראָּבמ םִימּרבַאְׁשו םיתשלפ הָנֲחַמְּב
 ךסיו םֶתֹוּתְׁשְל הֶבֶא אָלְו דֶודדלֶא ואבו ואו רעש
 וז זרא| יִתשָעַמ החי ל לילה רמאיו :הוהיל םָתֹא
 םתֹותשל הָבָא אלו םתְשפִנּב םיכלהה םיִׁשנֲאַה םבה
 18 םָאֹוי | יֵחֲא יׁשיִבֲאְו :םיִרֹּבְנַה תֶשְלש ושע הָלֲא
 ותיִנֶחחַתֶא ררוע אוהו יִשלשה שאר אּוה הָיורצְִּב
 9 ;רׁשלׁשַהְמ :הָׁשלְׁשַּב םשדולו ללה תואְמ ׁשְלְׁש-לַע
 :אבדאל השלשַהדדעו רשל םֶהְל יה רּבְכִנ יִכָה

 כ בילה יחדישיִאְדְּב .ֶדָוהְְדְב ו והָיְנְבּ
 דרָי אוהו בָאומ לֵארַא ינשתַא הָכַה אּוָה לֶאְצְבִקִמ
 ג תוהו נְלָשַָה םוְּב ראבַה תב .היִרָאָהִהתֶא הכה
 תיִנָח ירצמה ובו הֶאְרִמ רשֶא ירצמ שיִא-תֶא הָּכַה
 והגרהיו ירצה דימ תינחההתֶא לז טָבְשּכ וילֵא דר
 5 השלשב םשדולו עַדוהְיְּב ּוהָינִּב הֶשָע הָלֶא :ֹותינֲחַּב
 23 תוב"דאל השלשה"לָאְו דָּבְכְנ םישלשהךמ | :םיִרבְגַה

 = םָאוידיִחֶא לאהשְע | :ותְעַמַׁשִמלֶא דוד וחמש
 הכ הדָמש :םָהָל תיִּב ֹודּּדְדְּב ןְנְהלֶא םישלָשּב
 8 אָריִע יֵטְלַפַה ץֶלָח ;יִדרַחָה אָכיִלֲא יֵדֹרֲחַה
 2 :יִתשחה נב יתתנעה רֶויִבַא :יִעֹכְּתַה ׁשכעְְב

 5 ךָּמ בֶלֲח :יִתָפַטְנה יִרהמ יחחַאָה ןומלַצ
 :ןמינב יְּב תַעְבנמ יִביִרְדְב ית יִתָפְטְנה הנע
 ג? ןובְלַעיבָא :שַעְנדילָחמ ידה ינתעְרפ וה
 32 8% אָבְחָיְלֶא :ימחרבה תֶוְמְע יִתְבְרַעָה
 33 ררשדפ םָאיֵחֲא יִרְרְהַה הָמש :ןתנוהי ןשי נב

 % םעיִלֲא יִתָכְעִמַהְדִּב יִכְסחַאְרִּב טְלַפִלֲא | | ייִרְראָה
Ro enןכ ו  
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 :יִפְרַאְה ירעּפ ילכרכה ורצח | :נלְגַה לפָתיִחַאְדִּב הל
 ינומעה קלצ :יִדְגה יִנָּב הָבצִמ ןְתנְְּב לא שעה ל
 אְָרִיִע :היּורְצְְּב בָא יִלָּכ יאשנ יִתְרַאְּבַה ירחנ <
 :כישלש לפ יִּתַחַה הירו :יִרְתְיַה בֵרָנ יִרתַיַה ₪

 :הָעְבְשו
 .Car. XXIV 72 רכ

 םםֶהָּב דודתֶא תֶסָּיַו לֶאְרְשִיְּב תוְרַחְל ההיא ףסיו א
 ףלמה רָמאֹו :הָדּוהְדתֶאְו לארשחתא הנמ דל רמאל ?

 יטבשהלְכּב אנדטוש ותַא-רׁשַא ליחהדירש | בָאוידלֶא
 יתד םַעָהְתֶא ּודקפו עַבָש ראְּבִדעְו ןָדִמ לארשי

 הוה ףסויו ךלמַההלֶא בָאװ מאיו :םֶעָה רפסמ תא 3

 : רוה רֶבְדּב ץפה הָמל דלה + ינדאו תואר מ
 בָאי או ליה ירש לַעְו בָאוידלֶא ךלמַהרבְד קחי
 :לֶאְרְשידתֶא םַעָהתֶא דקפל למה ינפל לימה יֵרְׂשְ
 "שא ריִעָה .ןימָי רעורעב ָחו ןְּדְרוַרחתֶא ורבע
 ץראדלאו הָדְעלְגַה ואב :רעײלָא רה לֲחנַותְּ
 ואביו :ןוריצדדלא ביִבְסְו ןעי הָנָּר ואביו ישְדָח םיִּתְחִּ
 קרדוהי בָנְנלֶא וצו ינענּפַהְו יוחה יִרְעְלְכו רצדרַצְבִמ
 זרַעְׁשַת הֶצְקִמ ואביו ץֶראָה"לכְב וטשיו :עֵבָׁש רֵאְּב
 רַּפְסִמהתֶא םָאֹו ןתו :םלְׁשורְי םֹוי םיִרְשָעְו םיִׁשֲָח
 ףְלֲא תואמ הנֹמׁש לֵאָרְׂשִי ית ךלמה"לא םָעָהְ"דְקְפִמ
 ףֶלֶא תואמדשמַח הָדּוהָי שיאו בֶרָח ףלש .ליחדשיא
 * = םַעָה"תֶא רֶפְס ןכייֵרֲהַא ותא לרודבל ךינ :שיִא
 זרָּתְַו יִתיִשָע רֶׁשֲא דאמ יִתאַטַח הוהְידלֶא דו רָמאו

 םָקַו :דאְמ .יתלכסנ יִּכ ףּרְבע ןועדתֶא אָנרֶבָעָה הָוהְי וו
 אינה דלא הוה הוהירבדו | = רֶכָּבַּכ יוד
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 ו הוהְי רָמָא הפ דֹוָּד-לֶא ּתָרּבְדְוךולָה :רמאל דוד הוה
 :דל- הֶׂשֲעֲאְוםָהמתַהַא ךלזרחב ְךיִלָע לטונ יכֹנָא שלש
 13 "עָבָש דל אֹובְתַה ול רמו ולדדעו דודְדלֶא דגזאבו
 נפל | כג םיִׁשָדָח הׁשלָׁשבאְו צְרֲאְּב | בֶעָר ו םֶנֶש
 ראב בד םיִמָי תֶשלש תויהסַאְ ףפדר אהְ ףירצ
 1+ רַמאָיו :רָבְד יחלש בישֶאהמ הֶאְרו עַד הָּתַע

 םכיכרדיכ הוהידדיב אעְלְּפנ רֶאְמ ילדרצ ְךנלֶא דוח
 וט לֵאָרְׂשיְּב רֶבְּד הוי ןחו :הֶלֿפֲא-לַא םֶדֶא דבי ומחר
 ראּבְדעו ןִדִמ םֶמְהְרִמ תמו ךעומ תעידעו רֶכְּבַהְמ
 5 םלשורי | אלמה ודי הלשו :שיא .ףלֶא םיִעְבַׁש עַבֶש
 תיַחְׁשַמַה ְךֶאְלַמַל רֶמאֹו | הָעְרָהלֲא הוה םַחנו לתַחְשל
 ןְךוהםע הָיָה הָוהְי ךַאלמ דדי ףרה הָּתַע בר םֶעָּב
 גז | ּותאָרְּב הָוהידלֶא ד רֶמאֹו :יסביה הָנְרֹוֲאָה
 יִתאָמָח יכנָא הגה רֶמא םֶעָב הָּכמַה | דָאְלִמַההתֶא
 יב דדו אנ הת ּשַע הַמ ןאצה הָלֲאְו יתיועה יִכְָאְ
 6 רַמאָו אוהה םיּכ ודא דאבי :יִבָא תיִבְב
 ופ לַעּ :יסבָיַה הינרא ןֶרֹנְב ַחְּבְזמ הוחל םקָה הל ול
 כ הדֶעהֶא ףסשיו :הָוְי הָוצ רֶׁשֲאַּכ רֶנהרַבְדִּכ דוד
 הָנְורֶא אציו ילָע םיִרְבְ ויִדָבַעתֶאְו ךלפהתא ארי
 2 ַעּודַמ הָנְורַא רָמאַיו :הָצָרָא ויִּפַא ךלמל ּוחתְשיו
 ךְמַעמ תונקל דד רָמאנ ודבַעְלֶא .ךלמההדֶא אָּב
 עמ הָפּנִמַה רַצָעַתְו הוהיל הבומ תונבל ןרגהדתֶא
 22 דה כ ינדַא לע חַקְ דוא הנורא רֶמאו וםָעָה

 ₪ רמאמ = " דלמל למה הנורא ןֵתְנ לפה :םיצעל
 4 ךְלַמַה רַמאֹ ְְּצְרי ְךיהלֶא הָוהְי ְךְלְמַה"לֶא הֶנורֲ
 הלעא אלו ריחמּפ לתואמ הנָקֶא ונָכִַּכ אל הָנְוראלֶא

 הוהיל
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 הדוהיל קבומ יָד םָש ןְבַת :םיִׁשמֲח םילקש ףַסְכִּב כ רֶקְּבַה-תֶאְ ןְרּה"תא יָד ןקיו םנח תולע יהלֶא היהיל
 הָפְּנִמַה רָצְעִתַו ץֶרָאְל הָוהְי רֵתְעַו םיִמְלְשּו תולע לע
 :לֶאְרְשַי לעמ

 קזה

 ונמיסו .הששו תואמ שמחו ףלא לאומש רפס לש םיקוספה םוכס

 רשאלו ויצחו :ךידי תא חתופ ונמיסו .ד"ל וירדסו :ץומח ורשא

 | :קבממ, למ

 .םיכלמ



 א "ם יכלשמ

cl srs1[  
 CAP שער 8

 א :ול םָחָי אָלְו םיִדָנְּבכ ּוהָסְכִו םימָיּכ אב ןקז דוד ךלפהו
 2 קדְלּותְב הָרענ ךלמה ינדאל ּושְקַבָי ויָרְבַע ול ּוהְמא
 םָחְו ףליחב הָבְכְשְו תנכס וליַהְת למה נפל הדמו
 3 :לארשי לוב לֶכְּב הָפָי הרע ושבו :ךְלִמַה ינדאל
 4 הרענהו :ְְלַמל ּהָתא ואביו תיִמנׁשַה גׁשיִבֲאדתֶא ּואָצְמו
 אל ּדְלַמַהו ּוהֲתְרַׁשתַו תנַכֹס ךלמל יהו דֶאְמדִע הָפ
 ה שו דלַמֶא ינא רמאל אׂשנְתמ תיִנחְדְּב הָיִנְדַאְו העד
 8 ובְצַעיאלְ :וינפל םיִצְר שיִא םישָמְחְו םיִׁשָרְפּו בֶכְר דל
 רַאֿה-בומ אּוְדסנו תשע הֶכָּכ עודמ רמאל ומ בָא
 1 בָאֹי םַעוירְבְד ויה :םולָשְבִא יִרָחֶא הָדְלְי ותאְו דאמ
 * קידְצְו :היגדא ירח ורזעיו ןהכה רָתָיְבָא םעו .היּרְצְדְּב
 םיִרוכְנהְו יער יעמשו איכנה ןת עדיוהידב והְנְבו ןהפה
 9 רקְבּ ןאצ והיגדא חב :ּוהְָדֶאדע יָה אָל דורל רֶׁשֲא
 -תא ארו לגר ןיע לֵצֲא-רְׁשַא תלה ןָכֶא םע אירְמּו
 :ּדְלמַה ידבע הָהּוהי יׁשנֲאלְכְלּו למה נב ֹוָחָאלְּכ
 י ויחא המלש-תֶאו םיִרֹובגַה"תֶאְו והינְבּו איבה ןְתְניתַאְ
 וג רמאל המלָׁש-סַא עַכְׁש-תּב-לֶא ןח ראו :אָרְק אָל
 אל ד ונינדַאְו תִנַהְִב והיגדַא ךלמ יִּכ תעַמְׁש אולה
 9 דאו שבנא יטְלמו הצע אנ דצְעיִא יכל הָתַעְו :עֶדי
 ג יִלַא תְרַמֶאְו ִוָרְלמַהלאויִאבּו יכל :הָמלְשדִנְּב שפג

 -אלה
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 המלְׁש"יִכ רמאל ְךְחֶמַאְל תְעבְשְנ ךְלֶמה יִגדַא הָּתַאאָלֲה
 דְלִמ עודו יִאְסְּכלַע בעי אקו יִרָחֶא ךלמי גב

 אובָא נאו ךלמַהדט םָׁש תַרָּבִדִמ ךדש הגה :והינְדא 4
 לֶלִּמַהדְלֶא עבשדתב אָבְתו :ךיָרְבְר-תֶא יתאלמו ְּךירֲחָא וט

 -תֶא תרָשמ תימנׁשַה :שיבֲאו דאמ ןק] ךלמהו הרדחה
 למה רמו ךלמל וחתְשתו עבְׁשתַּב דקת :ךְלמַה ו
 ךיִהלֲא הָוהיכ ָתְעַבְׁשְנ הֵּתַא ינדא ול מאת :ךלדהמ וז

 :יִאְסְכִילע בשי אוהוירחא למי ךגב המלׁש-יכ ךְתְמַאְל
 :ּתְעְרַי אל למה ינדַא הֶתַעְו ךלמ הינדא הגה הָתַעְו 8
 למה י נְּב-לְבְל אקו ברל | ןאֹצְו=אְיָרְמּו רוש חב ופ

 אל דע המְלָשלו אָבְצַה רש באילו ןהלה רֶתובָאְלו
 ריגהְל ףילָע לֵאָרְׂשִײלְכ יגיע ךְלֶמַה נָא הָתַאְו :אָרָק כ
 היה :וְחא ךלמההינדא אפכיזלע בש מ םהָל א

 הדמלש ינְבּו יא יִתיָהְו ויתבאדסע ְּךֶלמַההנרַא בֶכְשּכ
 תייְִנַה ןתְ דלמהרסע תֶרָּבַדִמ הָנְדֹוע הָנַהְו :םיִאטַה 22

 נפל אביו איכנה ןתנ הנה רמאל דלמל דינו :אָּב
 ןְתְנ למאי :הָצְרֶא ויפאזדלע ףךלמל יחָּתְׁשו למה 24

 אוו ירחא למי והינדא ּתְרַמִא התא ךלמה נָא
 ןאצודדאירמו רוש חַבְז םייַה די ו יכ יִאְסְּ בשָי הכ

 רָתיְבֲאְלּו אָכְצַה יִרָשְלו ךלמה יֵנְב-הלְכְל אָרְקַ ברל
 למה יחָי ורמאיו ונפל םיִתׂשְו םילכא םנהְו ןלפה

 ב והינבְלְ ןהפה קל ּףדבעדדינָא ילו .:והינדא ₪

 מַה נָא תאמ םא :אָד אֶל ָךְִבע הָמלְשלְו דיה =
 "לע בשי יִמ ְךיֶרְבַע-תֶא תֶעדֹוה אָלְו הוה רבה היה

 ראָרק רַמאיו דוד למה ןעיו ויִרְחֶא דֶלמַהְ"יֶנדֶא אפ 5
 :דלמח ינפל המת ךְלֶמַה ינפל אבו עבשתבל יל

 ׁשֶפההתֶא הָרפירׁשא הוריה רמא'ו למה עכשו ₪
 -לכמ <
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 ל לֵאָרְׁשִי יהלֶא הוהיב ל יִתְעְבִׁשנ רֶׁשֲאַּכ יכ :הָרצלְּכִמ
 ָאְסכ"לַע בש; אהְו ירא למי נב הֹמלְׁשיִכ רמאל
 גו םִיַפַא עַבְׁש-תַּב דקתו :הָוה םויה הָׂשֲעֶא כ יכ יָּתְחַּת
 ':םלעל דוד ךלמה ינדַא יחי רָמאּתַוְרְלִמל יחַתַשַתוְְרֶא
 3 ןָתָנְלּו ןהפה קורָצל ילחוארק דוד ךלמה | רָמא

 9 רֶמאֹר ::ְלְמה ינפל ואבו עֶדוְהיְְּב ִּהנבִלְו איבנה
 םְּתְבכְרַהְו םֶכנְדַא יִרְבַעְתֶא םֶכְמִע חק םַהְל ְֶּלמַה
 -לֶא ותא םָתָדַרוהְ יִל"רָׁשֲא הָּדְרְּפַה"לַע ינְב הָמלֶשדתֶא
 = ְּךָלָמְל איבְנַה ןתְנְו ןהפה קודצ םָׁש ֹותֹא חֶׁשְמּו :ןח
 :המלָׁש למה יחי םֶתְרַמִאְו רפושב םּתְעַהְהּו לאָרְשיילַע
 הל יִתְחִת למ או יאָסְכילַע בָשֶנ אָבּו ויִרְחֶא םֶתילעו
 8 ןעה | :הָרּהְי-לְַו לֶאְרְשּי"לַע דינג תֹוָהְל יתיוצ ותא
 הָוהְי רמאי ןּפ ןָמָא רמאו ךלמהדתֶא עָדָיהְיִדָב ּוהנְּב
 א ףְלִמַה ינדָאדסע הָוהְי הָיָה רָשַאְּכ :ךלֶמח ינדַא יהלֶא
 ףלמה ינדַא אסּכמ ואָסְּכְדתֶא לדניו המלש"םע יהי כ
 א עדי והינו איכגה ןתנו ןחכה קודָצ דר ור
 ךלמה תֶהְרְפִ"ילַע המְלָשדתַא ובפְריו יְִלְפהְו יִתְרּכַה
 יי ןרקחדתא ןהפה קורָצ הקו :ןוחנילע ותא וכליו דוד
 רֶפּושָב ֹועְקְתִו הָמלְׁש-תֶא חַשְמַוו לָהאָהְ"ְדִמ ןְמָׁשַה
 מ םֶעֶה"לְכ לע :המלש למה יחי םָעְילָּכ ורמאָ
 הָכידְג הָקְמש םיקמשו םיִלְלָחָּב םיִלְלַחַמ םֶעָהְו ויָרֲחָא
 יג םיִאְרְקַהלְבְ ּהנְרֲא עַמְׂשּו :םֶלוקְּב ץֶרֶאָה עקב
 רַפושה לֹוָכ-תֶא בָאוי עמשיו לֶכֶאְל לכ םהְו ותא רֶׁשֲא
 42 ןַתניי הנַהְו רָבְדִמ ונדוע :הָמוה הירקהדלוק עודִמ רָמאו
 "לוח ׁשיִא יּכ אב ּוהָינְדֶא רַמאָו אָּב ןקכה רֶתִיְבָאְְּ
 ₪ לָבֲא יהָיְדֲאל רָמאַו נו שו :רָשָבְּת בוט הַא
 ײ ָתִא חלש :הָמלְׁש-תֶא דילמה ךְדייְלַמַה ועגדַא
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 ָךְּב .ּוהָיִנְבּו איִבְנה ןְתְניתֶאְו ןהפַה קּורָצ--תֶא ּךֶלֶמַה
 ָלָמַה תּדְרּפ לע ותא ּובָּכְרַו יִתַלְּפַהְ יִתְְּכַהו עֶדה

 ןוחנְּב למל איבה | ןהלה קָֹרְצ ותא רשמו המ
 רֶׁשֲא לוקה אוק הִירְקַה םֶהִּתַו םיִחַמְׂש םשִמ ולעיו
 ואָבְִנ :הכולמה אָּפַכ לע המלש בֵׁשי םנו :םּתְעַמְׁש 5

 בטי למאל לו ךלמה ּונינדַאדתא לרבל ךלמה יֶדְב
 ףאספמ יִאְסִּכתֶא לדגי ףְמשמ המלש םׁשתֶא ףיהלֶא

 ורב ךלמה רַמָא הָכָּכםנְו :בָבְׁשמַה-לע ְךְלֶמַה וחתשיו 8
 יניעו יִאסּכדלַע בשי םיַה ןֵתְנ רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי יהלֶא הוה

 וכליו ּוהינֹרֲאל רֶׁשֲא םיִארַכה-לְּכ מקו ודרָחו :תוָאר 9
 קזחיו דל םָכי המלש ינפמ אַ הלאו :ֹוְכְרַהְל שיא כ
 אָרְי ּוהיִנְדַא ה דמאל המלָשל דנו :חָבְזִמַה תונרקְּב ג

 רמאל ּבְמַה תניב ולֶא הָגהְו המ ְלמהָא
 :בֶרָחְּב ודבעדתֶא תימי"סא המלש ךלמה םווכ ילבש

 הָצְרֶא ותְרַעַשמ לפיזאְל ליחְרְבְל הָיִהי בא המלש רמו 5
 והדר המלש למה חלשיו :תָמְו וב"אצמת הָעְר"םַאְ
 ולרַמאַמ המלש למל יתתשיו אבו הפומה לעמ
 :ּדֲהיֵבל דל הָמלְׁש

 .Car. U ב

 :רמאל ונְב המלְׁש-תֶא וצו תומל דודדימו וברקיו יא
 םרמשו :שיאל תי תקזחו ץְרֲאָהלְּכ ךרדּב ךלה יא }

 ויתלח רמשל וְכְרְדּ תכלל ךיָהלֲא הָיְֹותְרַמְׁשִמיתֶא
 ןעמל השמ תַרֹותְּב םִתָכַּכ ויִתֹודעְו ויֲמְּפְׁשִמּו ויָתֹוָצִמ
 :םש הנפת רׁשֲאלְּכ תֶאְו הׂשֲַ רׁשֲא-לְּכ תא ליִכָשת

 -םא רמאל לע רבּד רֶׁשֲא ורָבדתֶא הוהְי םיקי למל :
 םֶבָבְל-לְכְּב תַמָאְּב יֹנְמְ תֶכָלְל םָכרדזתֶא דב ורמי
 :לֶאְרְשי אָפּכ לעמ שיא לל תַרָכי-אְל רמאל םָׁשפנ"לְכְבּו
 םנת יי ו יש 0% 3
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 ה רָשָא היּורְצְְּב םָאֹװ יל הֶׂשְערְׁשַא תא ָתְעְַי הָּתַא ם
 אשמעלו רב רנְבֲאְל לארְשי תוֶאְבַצ ירשדינשל הָׂשָע
 מד ןתו םֶלָשְּב הָמָהְלִמייִמְד םשיו םגרהיו רַתְיִדְב
 :וילנרב רֶׁשֲא :לענבו ויִנְתִמְּב רֶׁשֲא ֹותָרְנֲחְּב הַמֲחְלִמ
 8 :לֶאָׁש םלָשְב ותְבִׂש דָרֹותיאָלְ ךֲתָמְכֲחִּכ ָתיִשָעְ
 ז נחלש ילָכְאּב יהו דָסַה"הׂשעַת יִדְעְלְגַה ןלזרב נבל
 8 קדנהְו :ףיחֶא םילָשְבִא ינפמ חְרָבְּב ילֶא וכרק ןכזיפ
 ינללק אוָהְו םירחְכמ יניִמְיְְַדֶּב ארנב יעמש מע
 יתאְרְקל דֶרָיאּוהְו םינחמ יתכל םִיְב תָצְרְמִנ הָלָלְק
 :ברהב ךְתמֲאזדסַא רמאל הוהיב ול עבְׁשֶא ןוריה

 ו רעא תא עדה הָתֶא םָכֶח שיא יִּכ והקנמ"לא המ
 י דו םָּכְׁש :לואש םֶָּב יִָבישתֶא תדרוהְו ול"הׂשֲעַ
 גג דוד ךלמ רֶׁשֲא םיִמָיהְו :ֶּד ריעְּב רכקינ ויָתֹבֲאסע
 םםיִנָש עב ךלֶמ ןורְבִחְּב הנ םיִעָבְרַ לֶאְרְשילַע
 וג בש המלשו :םִִנָש שלשו םישלש למ םלָשּוריבו
 13 אבו דאמ ותכלמ ןכתַו ויבָא ךוד אסכילע
 רמאֹתַ המלשחסַא עבְׁשדתַבילֲא .תינח"ךב והינדֲא
 ג4 רֶמאֵתַו דילא יל רֶבָּד רמו :םוָלָׁש מאד ףאכ םיִלָשָה
 וט ילָעְו הָכּולְמַה הָתְוָה ילחיכ תעלו תא רֶמאֹו :רָבד
 יהו הָכּולְמַה בָפַּ דךלְמְל םֶהינְפ לֶאְרְשיִדלְכ ּומָש
 ג כנא תַחַא הֶלֶאש התו :ול הָתַה הוהימ כ יחֶאְל
 גז רַמאּפ :רָּדויְלַארֶמאְָוְנָפדתֶאיִבְשְתְיַלא תא לאש
 ילך ךינָּפתֶא בישידאל יּכ ךְלִמַה המשל אָניִרְמַא
 18 בוט עבשדתב רֶמאְּתַו :הָשאְל תימנושה  גשיבַאדתֶא
 19 ךלמהדלאנ עָבְשתַב אָבְתִ :ךְלמַהְלֶא דל רָב יא
 ּהָתאְרְקְל למה כו .ּוהינְדאדלע לרבה המלש
 ךלִמה םאְל אָסּכ םשינ ואסכילע בש הל ּורתשיו

 בשתו
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 תָלָאש יִכנָא הֶנַטְק תחא הָלֵאָׁש רֶמאֹתו :!נימיל םָׁשּתַו כ
 יא ילאש למה = רֶמאּו יִנָּפתֶא בשַתדלַא ךּתאמ
 תמנה שיִבָאתֶאְזִתי מאו :דינְפתֶא בישאדאל יִכ

 מָאל רָמאָיַו המלש דלה ןעו :השאל דוחא והינדַאל 3
 -לָאשו והנדאל תימנשה גשיִבַאזתֶא תֶלֶאש ָּתֶא המְלו
 רתְיבֲאְלּו ולו ינִמַמ לודגה יֵחֶא אוה יִּכ הָפּולְמַהדתֶא ול

 ;רמלש למה עבְׁשַ :היורְצְַּב בָאּויְלּו ןהכה 9
 יִכ ףיטװ הָכְו םיהלָא ילחהְׂשעו ה רָמאל הָוהיּב

 קדוהידדוח הָּתִעְו :הָוְה רָבֶּרַהיִתֶא והָינדֲא רָבְּד ושְפִנְב 4
 דזרשע רֶׁשֲאְו יִבָא דוד אַפְכ"לֲע יניביִׁשֹוו ינֹנִכַה רֶׁשֲא

 הלשיו :יהינרֲא תמי םויה יִכ רכד רֶׁשֲאַּכ 6 ל הב
 :זרמו ֹוב"-ענְפו עֶדהי-ד]ְב ּוהְינְב יב המלש ד למה

 ירש" ךל תתָנע ךְלִמה רֶמָא ןהפה רְבָאְװה ₪
 תאָשנדופ ףתיִמֲא אָל הוה םיִבּ הָּתֶא תֶָמ שיא יִּ
 - תִַעְתה יִכְו יִבָא רֶוד נפל הוהָי ינדא ןולאדתֶא

 תרויקמ רָתיְבָאתֶא המלש שרו :יִבָא הָנַעְתַהְ"רַשִא וז
 תיכילע רָּבִּד רֵׁשֲא הֹוהְי רבדתֶא אלמל הוהיל ןהפ

 באו יִכ בָאוידדדע הֶאּב הָעמְשהְ :הֶלָשְּב יִלָע 8
 באי ספ הָמ אל םִלְׁשְבַא יִרָחַאְו הָּיִנְדַא יֵרֲחַא הָטְ

 למל דנמ :חָבְומַה תֹנְרַקְב קמ היה להאהלָא 9
 חּכְַה לַצא הגהו הָוהְי לֵהֲא-לֶא באי םֶנ יּכ המלש
 :ובדענפ ךל רמאל עדְיהְיְדִב היְנְּביתֶא המלש חלי
 למה רמָאזהּכ ויָלֲא רֶמאנ היה לֵהֹא"לֲא יהָינְב אבו ל

 מַה והָנְב בש תומא הָפיִּכ אל | רָמאַֹּו אצ
 ךֶלמַה ול רָמאָו :יננֲע הָכְו םָאֹװ רָּכְד-הְּכ רמאל רָב ג

 םָוח יִמּד | תְריִסהו ֹּתְרבָקּו וב"ענפו רכד רֶׁשֲאַּכ הֵׂשֲע
 הָוהְי בישהְו :יִבֲא תי לעמו יֵלֲעַמ בָא ךפָש רָׁשֲא 3:

Rs 000 isl 
 ה ריתי ץ. 4.
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 ;םיקְדַצ םיִׁשְנֲאחְנְׁשּב עְגּפ רֶׁשֲא ושאד-לע ֹומָדהתֶא
 -זרָא עדי אל דד יִבָאְו בָרָהַּב םגרַה וע םיבטו
 -רש רֶתיְְב אָׂשְמע-תֶאו לֵאְרְׂשִי אָבְצ-רש רָב רגבַא
 33 ועְרְז שאָרְבּו בָאֹו ׁשֹאָרְּב םֶהיֵמְד ּובָשְו :הָדוה אבצ
 -רע םְִלָש הָיִהְי ואסכלו ותיבלו וערכו דודלו םלפל
 34 ובנו עדה הְְּכ לע  :הָוהְי םעמ םלוע
 הל והָיְנְבְתֶא ךְלֶמַה ןתיו :רָּבְדּמִּב יִתיִבְּב רכקיו והתמיו
 ךלמה ןתְנ ןהפה קֹוָרְצתֶאְו .אָבְצַהדלִע ויֵתהַּת עֶיוהיוְב
 38 מאו למשל ארק למה חלש :רָתְיִבֲא תחת
 םשמ אָצַתְדאְלו םש תְבשיו םלָשּוריִּב תב כ -הנב ול
 גז ןורדק לַחְנדתֶא תרָכעו ףתאצ םייְּב ו הָיְהְו :הֶנָאְוהָָא
 38 רמאל :ךָשארְב הֶיֵה מד תומָּת תומדיּכ עדת ַעָדי
 ןָּכ ךלמה יִנדַא רֶּבִּד רשֶאַּכ רֶבָּרַה בוט ףלמל יעמש
 :םיֵּבַר םיִמָי םֶלְשּריִּ יִעָמַש בשיו ךדבַע הָשַעְ
 9 דלא יעמשל םידבענש חרבו םינש שלש ץקמ ידיו
 הרגה רמאל משל ודיג תג ךלמ הָכעַמְְּב שיִכֶא
 מ קרֶתַג ךליו ורמֲח-תֶא שבחיו יִעָמש םקיו :תנְּכ ךיִדְבִע
 דא אביו יִעָמש לו ויִדָבַעְתֶא שקבל שיכְאלֶא
 יו םלשורימ יִעָמש לחי המלשל דעו  :תנמ ודְבע
 יט אֹולָה ויִלַא מא יְִמְשל ארק ֶלַמַה חלשיו :בְשיַו תג
 תכלהו ףתאצ םויּב רמאל כ דַעְאְו הוהיב ְךיִתְעַבְׁשַה
 בוט ילֶא דֶמאָּתַו תֹומַּת תומּכ עדת עדי הָנאְו הָנא
 4 דתֶאְו הוהי תעבש תא תרמש אל עולמו :יִעָמש רָבְַּה
 44 הָתַאיִעְמשלֶא ךלַפַה רמא'ו :ףילע יתיוצדרשֶא הֶוצַמַה
 רוד ְתיִׂשְע רשא ּךְבָבְל עדי רֶׁשֲא הערה-לכ תֶא ּתְעַדִ
 המ המלש דלמהְו :ףשארב ּךְתַעְרְדִתֶא הָוהי בישחו יִבָא
 6 וצו :םֶלֹוע-דע הָוחָי ינפל ןוכנ הָיִהִי דוד אפכו ךורֶּב

 ךלמה יוס ד
 ףיסאַכ חתפ =. 39. 40.



 0.2 ל. 8. ג ב א םיכלמ 6

 הָכְלִממַהְותָמווב"ענפאציועֶיהיְב וינְב"תֶאךלמַ
 :הָמלָש ריב הָנוכְ

Car. IU. 2 

 .זרּיתֶא חק סירצמ ךלמ הָלְרפתֶא המלש ןתַחְתו א
 ֹותיֵּכ=תֶא תִנְבְל ותלָכ דע רֹוָד ריעזלֶא ָהָאיִבו הר

 םֶעֶה קר ֹוביִבָס םֶלְשּורְי תמוח--תֶאְו הוהְי תיביתֶאְו ל
 םימָוה דע הָוהְי םשל תיב ָהנְבניאָל יכ תֹמָבַּב םִחְבומ
 דד תקְחְּב תֶכָלְל הֶוהְייתֶא המלש בהאו  וֲהָה

 ךלמה לו :ריטקמו במ אוק תומְּבַב קר יבא 4

 תרולע ףלֶא הָלודְנַה הָמְבַה איה"יכ םש חבל הב
 הוה האר ןופְבְנְב = :אוהה חכמה לע המלש הֶלֲעי ה

 המ לֵאָׁש םיהלֶא רֶמאֹו הָליְלַה םֹולֲחּב הׂמלְׁש-לֶא
 יִבָא יָד ףִדְבעיסע תישָע התַא המלש מא ִּדְלְדִַא 5

 תֶרְשיִכו הָקְרְצְבו תַמָאַב נפל ְךלֶה רֶׁשֲאכ לֹדְנ רָסַח
 ולְרּתִּתַו הוה לודנה דָסֲחַה--תֶא ולדרמְשתו ךמע בָבֶל

 הֶתַא יִהלַא הָוהְי הָמַעְו :הָוה םִיכ ואסְכְ"לַע בשי ןב ל
 אל ןטק רע יכנָאו יִבֶא דוד תחת ףדְבַעַתֶא ָתְכְלְמַה

 מע תְרָחְּכ רֶׁשֲא מע ךותְב ףְֶבעְו :אָבְו תאָצ עֶדֲא *
 בל ףדכעל תתנו :ברמ רפי אלו הָנְמאָל רֶׁשֲא בָר
 לכוי ימ יִּכ עֶרְל בוטְריִב ןיבְהל מתא טפשל עמש

 נד ןניִעְב כלה בטייו :הֶוה רֵבָּבַה ךּמִעְִתֶא טפשל י
 וילא םיהלַא רָמאַ :הוה רֶכְדַהתֶא המלש לֶאָש יּכ וו

 םיִמְי ל ףלאָשדאְלו הוה רָבְדִהְדתֶא ָתלֵאָׁש רֶׁשֲא ןע
 יביא שפנ ְּתְלַאָׁש אָלְו רשע ףל ָתְלָאְׁשיאָלְו םיכר

 ףרכרכ יתישע הנה :טְפשמ עמשל ןיִבָה ָךל תְלָאָׁשְו גי
 ריההאל ףומָּכ רֶׁשֲא ןוכע םֶכְה בל דל יתתנ ו הגה

 ָתְלַאְקהאְל רֶׁשֲא םגו מכ םוקייאל ףירחאו יִנְפל :5
 יתתנ

 קוב מק +. 52
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 שיא ףִמָכ הֶיְהאָל רֶׁשֲא דֹובְכדסנ רֶׁשְע-סג ךָל יִָתָ
 4 יֵתֹוֲצִמּו יקח רַמְשל יִכְרְדּ דלת !םָאְ ימי םיִכְלִּמּב
 וט ץקיי = :ףימָקתֶא יִּתְכַרֲאָהו ףיכֶא דד ךלֶה רשאפ
 ןורא | יגפל | דמו םלָׁשּורְי אוביו םולח הנהו המלש
 -לכל הָתְׁשִמ שעו םימלש שעינ תולע לע ינדַאתיִרְּ
 16 דלה תונו םיִשָנ םָיִתָש הָנאְבִח וָא | ּוודְבְ
 וז נא יצא יפ תחאָה הָשאָה רמאתו :ויִנָפְל הֶנְדמעתו
 ו וחי :תָכּכ הָמע דלא דא תיִכְּב תָבְשְי תאּוה הָׁשֲאָהו
 וחי נֲחנָאַנ תאוַה השאקדסג דלת יִּתְדלְל ישילשה םוּב
 ופ כ תמו תב ּנחנֲא םִּתְׁש יִתְלּו תי ּנְתֲא רזי
 כ ךותְּב םֶכָּתו ויל הָבְכַש רֶׁשֲא הֶלְיְל תאוה הָׁשאָה
 יהכיכשתו הנשי ףמאו יֵלְצֲאַמ ינְּביתָא חכתו הלילה
 גג רכב םֶקָאְו יִקיִחְב הָביִּכְׁשַה תמַה הנְבדתֶאְו הקיחְּ
 הו רק ייִלֶא ןנוּבְתֶאְו תמדהנהו יֵנְּב"תֶא יהל
  תֶרַחַאָק הָשאָה למאתו :יתדלי רשא ינב היהדדאל
 תמה דב יִכ אל תֶרְמא תאו תמה דנבו יחה נב כ אל
 9 תראו למה רֶמאָ :דלָמַה נפל הנרבדחו יִחָה נב
 ךְגְּב יִכ אֵל תֶרֶמֹא תאו תמה ד גבו יחה יִנְּבדהֶו תָרָמֹא
 2 םֶרָחַה איב בֶרָח ילדוחק ךלמה רֶמאּו :יָחָה ינבו תמה
 הכ םנשל יקה דֶלִָהְתֶא וג ְךֶלמַה רֶמאַי למה י ינפל
 5 הָׁשֲאָה רמאתו :תָחֲאל יצְחְהתֶאְו תַאל י יִצָחְהְדתַא ותו
 הנְּבילַע המחר ּוְרְמְכְנה למלא יֵחַה הָנְּבְדרֶשא
 "לא תַמָהְו יא רוליהדתֶא הלנת יִנדֶא יב | המאה
 גז ןעו :ורוג הָיְהְי אל ףל"סנ ילדסנ תרָמֹא תאו והתימת
 הָתיִמְת אל תַמָהְו יחה דוליה"תֶא ּהָלנִּת רֶמאֹו מַה
 3 טפש רֶׁשֲא ֹטְפְׁשמַהזתֶא לאְרָשידלָכ עַמְׁשו :ומֲא איה

 ךלמה
 קמ תוטפה +. 6.
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 |= םיקלָא תמְכְחיִכ יאָר יִּכ ךלמה ינפמ יִאְדו ְךלֶמַה
 ֶ :טָפְשִמ תֹושֲעַל וּבְרְקְּ
 | 0 ד ₪ |

 | זדַלאְו | ולָאְרָשְילָּכילַע למ המלש למה יהָיַו אפ
 = ףְרְהלֲא :ןהכה קיִחְצְרִב יהיה ול-רָׁשֲא םיִרְשַה 5

 :ריִכְוִמַה דליִחֲאְְּב טֶפֶשיִהְי םיִרְפְס אָשיש נב הֶיחַא
 :םיגהְל רָתְְבִאְו קָֹרְצְו אָכְצַה- לע עֶדיהְיְרִב ּוהָיְנְבו +
 רער ןקפ ןַתְְַּב ריב םיִבָצגה=לע ןתָנְדַב הירו ה
 = :סמה"לע אָהְבַעְּב םֶריִנְדאְו תיּכהְדלע רֶׁשיחַאו :ּךְלמַה 5
 | ּולּכְלַכְולארשיילָכילע םיבצנ רָשָעםיִנֶש המלָשַלְו = ד

 :לכלכְל דַתֶא"לע היי הְנשּב שֶדְח וֵתיֵּב-תאְוךְלמַה-תֶא
 ץקמפ רקָקְהִּפ :םיִרְפִא רֶהְּב רחְרְּב םֶתמָש הֶלֶאְו ;
 תיּבְראּכ רחב ת"ת ולי שמש תיכו םיִבְלַעְשְבּו י
 תַפָמ ראָד תפְנ"לְּכ בָדְניִבֲאָדְּב :רֶּפח ץרָאלֶכְוהָבשוְל גג
 דוליחַאְךְּב אנע :הָׁשִאְל ול הָתְיָה המלָשדתַב ו?

 זרַחָּתִמ הָנַתְרְצ לָצַא רשא ןָאׁש תיֵב-לְבְו ִנְמּוְךנעעת
 ר .

 :םַעְמְקִיִל רָבַעִמ דע הלוחמ לבא דע ןָאׁש תיבִמ לאָעְרְל
 רֶׁשֲא הָׁשנְמְדְּכ ריִאָי תוח ול דָעְלִנ תֶמָרֶּב רֶבָנְדִב | 3

 תולדג םיִרְע םישש ןָשְּבַּב רֶׁשֲא בגְרַא לָבָח ול דָצְלִגְּ

 :הדַמינְחִמ אּדעדִּכ בֶדְנִחִא | :תֶשְחְנ ַחְְרְבּו המוח 4
 דתּכ תַמְׂשּב-תֶא חָכָל אוה"םנ יִלָּתְפִנְּב ץעמיחַא וט
 :תרֹולָעְבּו ךשָאְּב יִשוחדְְּב אנע :הָשֶאָל הָמלָׁש 6
 ב יִעְמׁש :רָכשֶׂשִיְּב ַחוָרָּפְדְּב טֵפְׁשֹוהְ 18
 ץֶרָא דעְלנ ץֵרָאְּב יִרֶאְדִּכ רֶבְ :ןָמָינְְּב אָכֲא 9

 רֶׁשֲא דָחֶא ביִצְנ ןָשְּבַה ךלמ גלו ירמָאָה ךלִמ ו ןוָחיס
 ברל םיהדלעירָשא לוח םיכר לֵאָרְׂשְִ הוה :ץֶרָאְב כ

 :םיִחְמשּו םיקשו םיִלְכִא
 המלשו

 יוק דחאה + 7 סיסב חוופ ז. 6. 'צ
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4 Car. ה 

 * ץרַא להְנההְמ תוכָלְממההלֶכְּב לשומ הָיָה המלשו
 "תֶא םיִדְבָלְו החנמ םישנמ םיָרְצִמ לוג דע םיִתְׁשלְפ
 2 דָחֶא ָּל המלשדמהל יהוו = וצח יִמלְּכ הָמְלֶש
 3 םיִארְּב רֶקְב הָרָׂשִע :חמק ר םיששְו תָלס רפ םישלָש
 רמָחַו יִבצּו ליאמ דב ןאָצ הֶאַמּו יער רֶקְּב םיִרְשֲעְו
 4 רָהְנַה רבע | הָדֹר אווה :םיסובָא םיִרְבְרַב

 ש ביז

 ה חטַבְל לארשו .הדוהי בשיו : :ביִבִמ ורבעלכמ ל
 - ללפ עָבְש רַאָּבידעְו ןדמ ותְנָאְת תחת נפנ תחת שיא
 6 זרֶורֶא ףלא םיִעָּבְרַא המלשל יהו :המלש ימי
 ז ּולָכְלַכְו :םישרפ ףלֶא רשעהםינשו ובָכְרַמְל םיקוס
 -לֶא בֵרָקַה-לְּכ תֶאְו הבלש דךלממחתֶא הּלֲאָה םיִבצה
 :רֶבּד הדו אל וׁשְדַה שיא המלְׁש-ְדְלמה ן חֶלש
 8 ןכוקמַהלֶא אי שָכְרְלְו םיסופל ןְבְּתְַו םיִרעָשהְ
 9 הָמְכָח םיהלֶא ןתמ  :ֹוטּפְׁשמּכ שיא םֶשהְיָהי רֶׁשֲא
 -לע רֶׁשֲא לּוחַכ בל בחְרְודֶאמ הכרה הָנּובְתּו המלשל
 י םֶדְקיִנְּבילָּכ תַמְכְחמ המלש תַמְכְח ברו :םִיַה תַפְׂש
 גג יֹהְרְוָאָה ןָתיֵאַמ םֶדָאָה"לָּכמ םַּכְחִיַו :םיָרַצִמ תַמָכָח למ
 זיגַלֶכְב ומשדיהיו לוחמ יִנב עָּרְרדְו לכ בלכו ןמיהו
 12 ;רשמח וריש יהיו לשמ םיפלא תֶשלש רַבַדָיַו :ביבס
 ג לַעְו ןונבלב רשא ו ראָד םיִצְעָה-לִע בדי :ףְלֶאְ
 ףופהדלעו הָמֵהְּבַה"לִע רֵּבו ריקּפ אצי רשא בוזאָה
 !4 תא עמשל םימעֶה-לכמ ואביו :םיִגּדַהדלַעו שמרה-לעו
 -זרָא ועמש רֶׁשֲא ץֶרֶאָה יִבְלַמלַּכ ז תֶאמ המלש תַמְכִח
 וט =כֶא וידבעדתא רצְדדְלַמ םריה הלשיו :ותַמְכִח

 = כ ּוהיִבֲא תחת ךְלְמְל יִחָשְמ ותא יִּכ עַמָׁש יִכ המלש
 5 המלש חַלָשִי | = :םיִמָקלּכ ודל םֶריִח הָיָה בָמא

 -לא



 | 0ג2 5. ה א םיכלמ 560

 || לש לכי אָל יִּכ יִבָא דודתֶא תעדי התא :רמאל םֶריֵה-לֲא וז
 | חַשֶא המחלמה יִנָפִמ ויהלֶא הָיהְי םשל תב . תונְבל

 = הֶּקַע :ִלְנר תּפַּכ תַחַּת םתא הוהי תדע ו ּוהָבָבָס 8
 = ער ענפ ןיאו ןֶטָש ןיא ביִבְסִמ יל יהלֶא הָוהְי חינה

 רָּכּד ו רָשַאָּכ יִהְלֶא הוה םשל תִיַכ תוְבְל רמא יננהְו ופ
 לע י יפחת ןִתֶא רֶׁשֲא נב רמאל יִבָא דָוְדדלֶא הוה

 יִלותָרְכו הוצ התו :ימשל תִיַּבַה הֶנְבִידאּוה ְךֶאְסּכ כ
 ףיִדְבַע ךכשו ףידָבָעדשע יי יִדָבָע ןונבלַהדִמ םיִורָא
 נָּב ןיא יכ ָתְעַדְי הָּתַא ו יִכ רמאת רַשֶא לֵכְּכ ףל ןתֶא

 םֶריח ַעָמָשַּכ יהו  :םיִנֹרֲצַּכ םיִצְעדתְרְכְל עֶרֹי שיא ל
 זכייה הָוהְי ְךוֶרְּב רמאפ דֶאמ חמשיו המלש יִרְבּדדתֶא

 |  חלשיו :הוה ברה םַעָהדלִע םֵכָח ןב דודל ןַתָנ רֶׁשֲא ?
 | יִלֶא ּתַחַלְׁש-רׁשַא תא יתְעַמָׁש רמאל המלש"לֶא םֶריח
 | = !םישורב יִצָעְבּו םיורא יִצַעְב ךְצְפח-לביתֶא ₪ הָשַעָא נא

 טביב תֹוָרְבּד םמיִשֲא או המי ןונבְלהְךמ ודרי יֵדְבַע 3
 אשת הָּתַאְו םש םיתְצּפנְ ילא הלשתירשא םוקמַהְ"דע

 וריח יהו :יִתיֵב םֶחְל תחל יִצֹפֲחיתֶא הָשַעָת הָּתַאְו 4
 המלשו :ֹוצפֲח"לְכ םישורב יצעו םיזרא יצע המלשל ןַתנ הכ

 ותיבל תֶלָּפִמ םיטח רָכ ףַלֶא םיִרָשָע םיחְל ןתנ
 יְִנָש םֶריחְל הֶמלְש ןָתידהְּכ תיִתְּכ מש רָּכ םיִרְׂשְֲ

 -רָּבַּד רֶׁשֲאַּכ המלשל הָמְכָח ןתנ הוהיוי  :הָנָׁשְב ₪
 תריִרְב ּוִתָרְכַו המלש ןיבו םֶריח ןיּב םלָש יהו ול

 יהו לארשידלְּכמ סמ הָמלש ךלמה לע :םֶהֵנׁש זז
 םיִפְלא תֶרָשַע הנבל םחְלֶשיַו :שיא ףלֶא םישלָש םַמַה
 ותיִבְּב םישָדָח םִיִנש ןנָבְלַב ו ויהי שדח תופילח שרב

 אשנ ףלאו םיעְבש המלשל יהו :םמַהְלַע םֶרינְדֲאַו 9
 םםיִבֲעְנַר ירשמ דָבְל :רַהָּב בצח ףלא םיִנמְשּ לָבס ל
 המלשל 6-0

 המוות חוטסה +. 26 | יוצכ מה <. 0 יס לת + א
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 תוָאמ רָאמ שלש םיִפָלֲא תֶשְלַש הָכאָלְמַה-לַע רֶׁשֲא הֹמלׁשְל
 גו םיִנָבֲא ועפיו ךלמה וצו :הָכאְלִמִּב םישעה םעּב םידרה
 32 ל ; תְג יִנְבַא תיבה רק תֹודָקי םִנָבֲא תל

 נחמה תובל
 ו 6.1

 א דֶנְּב תאָצְל הָנָׁש תֹוִאֹמ עבְראְו הָנְש םינימשב יִהָו
 תווה ו ׁשֶדָחְּב תיִעיִבְרָה הָגְשּב םִיַרְצמץַרָאמ לֶאְרְשי
 :הוהיל תיבה זכי לארשידלע המלש למל ינשה שרֶחה
 2 המא"םישש הויל המלש ךלמה הָנְב רׁשֲא תיבה
 % -לַע םלּואָהְו :וִתְמוק הָמִא םישלשו וּכִחְר םיִרְׂשֲע כר
 תיָכַה בחר יינָפילע ופרא הָמֲא םיִרָשָע תיבה לכיַה י ינּפ
 5 לח תיבל שעו :תיבַה נפל ובחר הַמֵאּב רֶׁשֲע
 ה -תֶא ביִבָס עוו תיכה ריקזלע ןְב :םיִמָמֲא םיפקש
 :ביִבָס תוטלצ שו ריבּדלְו לכיהל ביִבָס תיבה תק
 5 שש הָנֹכיִּתַהְו ּהָּבְחְר הַמֵאָּכ ׁשֵמֲח הנהְחַּתַה עוציה
 תֹועָרנִמ יפ ָּבִחָר הָמֲאָּב עבש תיִשיִלשהְו ּהָכֲחְר מאב
 : תרִיָּבַה תֹוָריִקְּב זחֶא יִתלְבל הָצוח ביִבְס תובל ןח
 : ןורגהו תֹובָקמּו הנבנ עָסמ הָמלש ןבִא ותנְּבהְּב תיבה

 8 עֶלַצַה חַתַפ :ֹותנָבַהְב תב עמיאל לב יכיל
 "לע לי םילּולְבו תינָמִיַה תיבה ףְתָכי-לֶא הָנכיִּתַה
 9 תִיַבַהתֶא ןֵבו :םישלשההילָא הָנכיִּתַה-ןמו הָנכיִּתַ
 יןְבו :םִוְרֲאָּב תרדשו םיִבְג תיַּבַהתֶא ןפסיו והלכו
 -תֶא וחָאְנ ותְמיִק תְמִא ׁשֵמָח תִיִּפהלְּכ"לַע ַעּוצְיהתֶא
 1 הָמלָשדלא הָוהְידרַבְּד יה :םיִוָרֲא יִצָעַב תָיַכַה
 וג ֹיֵתֹלְחְּכ דלתזסא הב הָתַא-רִׁשִא הוה תיבה :רמאל
 םֵהָּכ תָכָלְל יתֹוצַמילְּביתָא ָּתְרַמְׁשְו הׂשֲעַּת יֵטָּפְׁשִמ-תֶאְו

esas 5.ק עיצי ץ. 5. קחב ץמק.4.ר אחרטב ץמק +. 81. ה יתמקהו  
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 בָא דֶוּדדלֶא יִּתְרַּבד ,רֶׁשֲא ,ךּפִא יֵרְבְּדיִתֶא יתמְקַהְ
 לארי ימע"תֶא בוא אלו לֵאָרְׂשִי נב וב ינכשו 13
 =תֶא ב :תלכו תיּבַה7תֶא המְלָׁש בו 6

 -רע תיבה עקרקמ םיִוָרֲא תוָעְלַצְּב הָתְיַבִמ תיַּבַה תוריק
 ןתרִיָּבַה עקרקהתַא ףצוו תִיָּבמ ץע הָּפצ ןֶפפַה תוריק

 תִיַבַה יִתוָּכְריִמ הָמֲא םירְׂשֲעדתֶא ןְבַו :םיִׁשֹורְּב תועְלַצְּב 6
 תריבמ ול ןֶבִו תוריקהדדע עקרקהמ םיזְרא תעְלַצְב

 תיבה הָיָה הָמֵאְּב םיִעְבְראְו :םיִשְרּכַה שדקל ריֵבְדל וז
 ;רעלקמ הָמינ .תיּפְַלֶא :זרַאו :ינפל לכיתה אוה 8
 ריבדו :הָאְרנ ןֶבָא ןיא 1ורֶא ללה םיעצ יֵרומְפ םיִעָכַּפ 9

 תיִרְּב ןֹורָאדדתֶא םֶש מתל ןיִכַה הָמיִנְפִמ .תוכההדותב
 הֶמִא םיִרָשָעְו ףרא הָּמַא םיִרָשָע ריבה ינפלְו :הָוהְי כ

 ַחבזמ ףשנ רונָס בָהְז וחפצי ותמוכ ּהָמִא םיִרָשָעְו בחר
 רֿבעמ רּונָס בֶהְז הָמיִנָפִמ תיבת המלש ףצו :זְרֶא 1
 -ָבְַתֶאְו | :בֵהְז והּפצר ריבה נפל :בֶהָז תוקיתרְב 2%

 -רֶׁשֲא הכןמה-לְכו תִיְבַהלְּכ םהירע בז הפצ תיבה
 ןָמָשהצע םיבּרְכ יאק ריבדב שע ::בָהָ הֶּפַצ רידל =
 תֶחֶאָה בּורְּכַה ףנָּכ חומא שָמָחְו ֹותָמֹוְכ תומא רשע =

 תוצקמ תומא רֶשָע תיִנָשַה בורְּכַה ףֶנְּכ תומא שָמְח
 שה בּורְכַה הָמֵאָב .רָשָעְו :וָפְנְכ תוצקדדעו ויָפנִכ הכ
 ברכה תמֹוק :םיִבְרְּכַה ינשל 'ָחֶא בָצְכְו תֶחא הדמ =
 םיִבּרְּכַה-תֶא ןתַו :ינשה ברכה ןכו הא רשע רָחָאָה 7

 עָגִתַו םיִבְרְּכַה יִפְנָכ"תֶא שרפו ימינפה תיבה | תב
 ינשה ריקּב תעגנ ינשה .בורפה ףנְבּו ריִקִּב דָחֶאָק ףִּ

 -תֶא ףצו נכלא ףנ תֵעְְנ תִַּבַה ךות"לֶא םֶהיֵפְנַכְו 8
 יחּוּתפ עלק | בסמ תיבה תוריקדלָּכ תֶאְו :בָהָז םיִבּורְּכַה 9

 חלום ספל םיִצְצ יומו תלמתְו םיִבּרְּכ תועלקמ
MBM nalתאו - 
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 7 :תושמח תוחזמ .ליִאָה ןמ מ שיצֲע התל הש ריברה
 ו םיבּורְכ תופלקמ םהילע עלק |מָשיצע תותלד ית
 -לַעְו םיבורכה"לע רֶרֶיו בָהְ הָפְצְו םיִצַצ יִרּוטפו תְרמַתְו
 5 תוזּזמ לכיהַה חתַפל הֶשָע ןכו +:בֶהְוהתֶא תורמִּתַה
 34 יש םישורב יִצָע תותלד יִתֶשּו :תיעבר תַאמ ןמשדיצע
 תינשה תָלָּדַה םיִעְלְק נשי ,םיִליִלָנ תַחאָה תלְהַה םיִעְלַ
 הל םֶהָז הְָּצְו םיִצְצ יִרְטפּו תורמת םיִבּורְכ עלו :םיללנ
 9 הָשלֶש תומינפַה רֶצָחָהיתֶא ןְב :הָּכֲחמַה-לַע רֶׁשיִמ
 9 תי רפי תיעברה הָנָשּב :םִוָרֲא תֶתְרכ רוט תו ירוט
 ₪ תו לוב חַריְב הַרְשָע תחאה נשבו זיז חרב הוי
 מְפְׁשמ-לְבְלו ויָרְבְדלְבְל תיבה הָלְּכ יֹלמׁשַה שָדָחַה
 :םיִנָש עַבָׁש ּוהְנְבִיו

Car. VIL. | 

 א ילָכיתָא לכ נט הָרְׂשָע שלש המלש הֶנֶּב ותיִבְדתֶאְ
 ג וכְרֶא הָמֲא האמ ןנבְלַה רע | תיבְדתֶא ןָבַפ :ותיב
 הָעְברַא לע ֹוָתָמֹוק הָמִא םישלשו ובְחְר הָמֵא םיִׁשֹמֲחו
 3 ןְפָסְו :םיִדּוגעה-לע םיִזְרַא תותְרְכּו םִוָרֲא יִדומִע יריט
 םיִעְבְרַא םילומעק"לע רשא תעְלְצַהְילַע לעממ ראב
 4 םיֶרוט הָׁשלְׁש םיפקשו :רוטַה רָשָע הֶשמָח השמה
 ה תֹזְמַה םיחתפה-לבו :םיִמעְּפ שלש הָוחְמילֶא הָוחמו
 6 תֵאְו :םיִמָעִּפ ׁשְלָׁש הֶוחְמלֶא הָוְחְמ לומו ףלש םיעבר
 הָמִא םישלשו וכְרֶא הָמֲא םישָמִח הׂשְע םידומעַה םֶלוא
 ז םֶלּואְו :םָהיֵנְפילִע בֵעְו םידמעו םֶהיִנפְלע םלואו יבחר
 ןָרֵאְב ןֶפְסו הֶשָע טפשמה םֶלֶא םָשדטְּפַשי רֶׁשֲא אָסָּכַה
 8 רָצָח םֶש בָשְירֶשֶא ותיבו :עקרקההדע עקרקהמ
 השעי תיבו היה הוה השָעְמּ םלואל 2 תיִּבמ תֶרַחַאְה

REE...מל " 
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 .CAP 7. 1 א םיכלמ 564

 הֶלא-לָּכ :הֶוַה םֶלּואָּכ המלש חקל רֶׁשֲא העְרפ"תבל 9

 ץוחמו תיִּבִמ הָרגְמַּב תֹוָרְרְנִמ תיוג תוְדְמְּכ תֹרָהָי םיִנְבֶא
 ;קרְלודגַה רצֶחָה--דע ץּוחמו תוחפטההדע  דַסַמִמּו

 תומא רשע יִנְבַא תֹוְלֹדְנ םִנְבֲא תֹורָקְי םֶנְבֲא דָסְִמּו י
 תּדְמְּכ תֹוָרָקִי םִנְבֲא הָלְעַמְלִמּו :תֹומַא הנמְש יִנְבַאְו וו
 תג םירוט הָׁשלְׁש ביִבָס הֶלֹדְגַה רַצֲחְו :זָרָאְו תג 5

 םֶלֶאְלּו תיִמיִנְּפַה הוהָי-תיִּב רצֲחַלְו םִוָרֲא תוְתְרִּכ רּוטו
 םריחדתֶא הק המלש ךלמה חלש :תִיָּבַה 3
 שיא ויִבָאְו י יפת הָטַמַמ אוה הְֶמְלַא ! הֶׁשֲאְרַּב :רצמ 4

 הֶנובְּתַהתֶאְו הָמְכָחַה-תֶא אֵלְמַו תֶשחְנ שֶרח יִרֹצ
 "לֶא אובט תֶשְחְַּב הָכאָלְמיִלְּכ תושעל תַעדַהְדתֶאְ

 ינׁש-תֶא רצו :ֹותְכאלמלְּכיתֶא שעיו המלָש דָלָּמַה וט
 דִּמַעָה תמוק הָמַא הָרָשָע הָנֹמְׁש תֶשְחְנ םיִדּומַעָה
 :יִנָׁשַה דּומעָה-תֶא בכי הָּמַא הָרְׂשְע-םיִתְׁש טּוחו דָחֶאָה

 קַצְמ .םיִדּומִעָה ישארְדלע תקל הֶשָע תרֶתְכ יִּתְׁשּו פ
 תומא שָמָחְו תָחֶאַה תֶרְתּפה תמוק תומא שמח תַשחְ

 םיִלדֶּנ הָכְבַש הָשַעַמ םיִכְבַש :תינשה תֶרְתּכַה תמוק וז
 הָעְבְש ידועה שאְ"לערשא תֶתְכַל תורשרש הש

 -תרָא שעו :תינשה תֶרְתְכְל הָעְבַשְו תָחֶאְה תֶרָתֹבַל 9
 תָּפַכְל תֶחֶאָה הָכְבְשַהדלִע ביִבְס םירוט ישו םיִדּומַעְה
 תֶרְתְפַל הֶשָע ןֶכְו םיִנפרֶה ׁשאָרלַע רֶׁשֲא תרֶתְּבַהתֶא

 ןשוש השעמ םידומעה שאר"לע רֶׁשֲא תֹרָחַבְו :תיִנְׁשַה 9
 -םנ םיִדּמעֶה ינָשדלע תרֶתְכְו :תֹומַא עַּבְרַא םֶלּואָּב כ

 םנמרַהְו הָכְבְׂשִי רֶבְַל רֶׁשֲא ןְטָבַה תַמַעְלַמ לֵמַמַמ
 -תֶא םֶקִמ .:תינשה תָרָתֹכַה לע .ביבָס םיִרָמ םִיָתאַמ
 אָרְקַו יִנְמַיה דּומעָהדתֶא םקיו לכיהה םֶלֶאְל םיִדָמַעָה
 =תֶא אָרְקיו ילאָמְשה רומעההתֶא םקוו ןיִכְי ומָשדהתֶא
 ומש רחמשש>:>> 4

  הבכשה + 90  עמרב מק ז. 18. םידרפס עטמכ להקיו תרטפה +. 8.



REGUM CAP. 7. 1565 1  
 2 םתתו ןשֹוש השָעמ םידומעה שאר לַעְו ב ומש
 23 רשע קצומ םִיַה-תָא שעיו :םיִדומַעָה תָכאָלִמ

 ראב ׁשֵמֲחְו םיֿבָכ ו לְגָע יותָפְׂשידַ ֹותָפְׂשִמ הָמֲאַֿב
 % םיִעָקּפו :ביִבְס ותא בֶסָי הַמֲאָב םיִשלָׁש הוו ותמי
 םיפקִמ הָּמַאְּב רשע ותא םיִבְבְס ביִבָס יִתְפְשל תַהִַּמ
 :ותְקַציִּפ םִיקְצָי םיִעְקְפַה םירוט :יִנש .ביִבָס םֶיהתֶא
 הכ קרַשלשו הֶנֹופֲצ | םנפ השל רָלְּב רֶשָע ינשדלע דע
 הָחְרַמ םנפ הָׁשלְׁשּו הָּבנ םינפ | הָשלֶשּו המי םינפ
 א הפס בע :הָהיְב םהירחַאדלֶכְו הָלְַמְלִמ םָהיֵלֲע םהו
 י:ליִכְי תפ םיפלא ןשוש חרפ םֹוכ"תפְׂש הָשָעַמְּכ ֹוָתפְׂשו

 גז הָמֵאָּב עֵּבְרַא תֶשְחְנ רשע תונכֶמַהדתֶא שעיו
 הֶמֲאָּב שְלשְו הָּבְחְר הַמֲאְּב עַברַאְו תַחָאָה הנוכמה ְךְרֹא
 5 תרגסמו םהְל תֶרָגְסַמ הנֹוכְמַה השעמ הו ּהָתְמוכ
 9 |תוירא םיפלשה ןיב | רשא תורגְסמַה"לעְו :םיִבְלשה יב
 תא ; תַחַתַמּ לַעְפמ ןּפ םיִּבלשהדלעו םיבּורבו רְקָּ
 ל תַשחְנ יִנּפוא הָעְבְראְו :דָרֹמ הֶׂשֲעַמ תיל רֶקְּבִל
 תַפַתָּכ ויָתֹמִעַפ הָעְּבִרַאְו תַׁשֹחְנ נְרַפְו תַהֲאָה הָנוכְמל
 : תיל שיא רבעמ תוקצָי תֹופְתְּבַה ריִכל תַחָּתִמ םֶהָל
 -הׂשְעַמ לע היפו האב הֶלעַמְו תַרָתֹפל תיבמ והיפ
 םֶהיֵתְרגְסַמּו תועלקמ טיפ-לע-סגו המָאַה יצֲחו הַּמַא ןכ
 ןרחָפְמְל םי פואה תַעְבְרַאְו :תולגע-דאל תוָעְבְרַמ
 רָחֶאָה ןפואָה תמוקו הנֹוכְמַּב םֶנּפואָה תֹודיו תּורְגְסִמְל
 ןפוא הֶשָעַמְּכ םיִנּפואֶה השָעְמּו :הָּמַאָה יִצֲחַו הָמִא
 :קצומ לכה םהירשחו םָהיֵקְׁשֲחְו םֶהיֵּבנְו םָתודְיהָבְּכְרַמַה
 % מ תַהֲאָה הָנֹכמַה תונפ עָבְרַא לֶא תֹופִתְּכ עָּבְרַאו
 יל הָמוק המאה יִצָח הָנֹוכְּמַה שאָרְבּו ָהיִפַתְּכ הָנֹכמַה
 :הנממ ְהיִתֹרְגְסִמּו ָהיִתֹדְי הָנֹכִּמַה שאר לעְו ביִבְס לע
 חתפיו : ₪:
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CAP. TA א םיכלמ 566 

 םיִבּורְּכ ָהיֶתרנְסִמֹו לַעְו היתרי תחלה--לע חָּתַפְִו
 הֶשָע תאו : ביִבס תילו ׁשיִאדרַעַמְכ תִרֹמֲתְו תיְרֲא 7

 רָהֶא בָצְק תַחֶא הָּדִמ דָהֶא קצומ תוכְמה רָשָע תא
 םביִעָּבְרַא תשחנ תוריכ הרשע שו :הֶנְהְלְכְ 38

 דַחֶאַה רכה הָמֲאְב עבְרַא דַחֶאַה רֹיְּכַה | לימי תב

 ןח :תנכְמה רֶׂשֲעְל תהא הָנוכְמהילע רֶחֶא רכש
 "לע שָמָחְו ןימימ תָיבַה ףֲהָכ-לַע שמָח תֹונכְמַה-תֶא
 תנֶמִַה תיבה ףַתְָכִמ ןתְנ םִיַה-תֶאְו ולאמשמ תִיִּבַה ףַתּכ

 ;רוריּכטתַא םוריח שעיו * :בַגְנ לוממ הָמְדְכ מ
 -לָּכְיִתֶא תושעל םיֵח לכו תוקְרְוִמַה7תאו םייהתֶא

 םיִדָּמַע :הֶוהי תיב המלָש ךלמל הֵׂשָע רֶׁשֲא הָכאָלְמַה 1
 םִיָתְׁש םיִדּומַעְה שארְ"לערשַא תֹרָתְּכַה תל םיִנש
 רֶׁשֲא תרֶתָּפַה תּל י יתׁש-תֶא תוטכל םִיתַׁש תוכְבְשַהְ

 יתשל תואמ עָּבְרַא םיִנפְרֶהדתֶאְו :םיִדּומעָה שארדלע 49

 -תֶא תוטל תַָאָה הָכְבְׂשל םינמר םיָרטנׁש תוְָבְשַה
 תֹנכְמַה-תאְו :םיִדּומעָה ינפ"לע רֶׁשֲא תֹרָתְּכַה תיִלְג תש 9
 רָחֶאָה םִיַה-תֶאְו :תֹנכְמַה-לע הָרָׂשֲע תָיִּכהתֶאְו רשע 4
 -תֶאְו תוריפה"תֶאְו :םִיַה תחת רֶׂשְעֶנְׁש רָקְּבַה-ִתֶאְו המ

 הֶשַע לָׁשֲא לֵהַאָה םיִלֵּכַה-לַּכ תֵאְו תולְרְזְמַה"תֶאְו םיִעָיה
 רַכְכְּב :טְרֹמְמ תֶשְחְנ הָוהְי תיב הֹמלָׁש למל םֶריֵח 4

 ןיבּו תְִּכ ןיִב הַמְרֲאָה הָבַעְמְּב ךלמה סקי ןדריה
 אל דֶאְמ הֶאְמ ברמ םיִלַּכַה"לְכ-תֶא המלש חנו :ןָתָרָצ יז
 םםיִלָּכַהילְּכ תֶא המלש שעװ :תָׁשְחְנַה לקשמ ְךקָחָנ 8

 ויָלָע רֶׁשֲא ןְלְׁשַה-א בֶהָוה חבְומ תא הוה תב רֶׁשֲא
 לאמשמ ׁשֵמָחְוְיִמְִמשמֲח תֹורֹנַמַה-תֶאְו :בָהְז םינּפה םָהְל 9

 :בָהָו םִיַחְקְלִמַהְ תרנהְו הַרָּפַהְו רּוגָס בָהֶז ריִבּדה ינפל
 בה תותח תִֹפַכַהְו תֹוָקָרְוַמַהְו תָֹרְמִמַהו תופפהו כ

 לכ רה
 איה םיונכשא גהנמפ להקיו תורטפה + 40 ירק היתרגסמ +. %
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567 I.REGUM 0.7.8. הו 

 םישדקה שדקל יִמינְפַה תיבה תותלַרְל תותפַהְו רונְ
 51 הָפאַלְמַהְילְּכ םלשתו = *  :בֶהָז לכיחל תיכַה יתְלדל
 -תֶא המלש אמו הוה תיב ּהָמלְש למה הֶשָע רֶׁשֲא
 ןְנ םִלֵַה-תֶאְו םֶהְה"תֶאְוףְקְּכַהתֶא ויבא דדו ישדק
 :הָוהְי תיב תֹוָרְצֲאְּב

Car. VOD. ₪ 

 א תֹוטַמַה יִׁשאָרלבתָאְו לארשי ןנקתֶא המלש להק א
 םֶלְׁשּורְי המלש ְךלַמַהלֲא לארשי נבל תֹובָאָה יי
 :ןויצ איה ךוד ריעמ הוהיתיִרְּב ןוָרָאהתֶא תולעהל
 2 חַרְּב לֵאָרְׂשי ׁשיִאלְּכ המלש ךלמההלֶא ולהקו
 3 ינְקְז כָכ ואב :יִעִבְׁשַה שדחה אוק חב םַתאַה
 4 הָוהְי ןורָאתֶא טעו .ןוראָהדתֶא םינהפה ואְׂשִװ לארשי
 ולעיו לֶהאְּב רשֶא שדה יִלּכלְּכְ"ַתֶאְו דעומ לָחֶאדתַא
 ה לֶאְרְשּו תַדע"לְכ המלש דלַמדְו :םוְלַהְו םינַהְפִה םֶתא
 רקְו ןאָצ םיִחְּבִמ ןוָרָאָה ינפל מא וילע .םיִדָעִנַה
 6 דתרֶא םִנָהְכַה ואבו +: ברמ ומי אלו ורפסידאל רשא
 שֶדְקלֶא תיבה ריִבדלֶא ומוקמדלא ההיתר ןחַא
 ז םישרפ םיִבּורְכַה יכ :םיִבּורכַה יִפְנַּכ תחַתדלֶא םיִׁשְדָּהַה
 -לַעְו ןרָאקְדלע םיִבְרְּכַה וכו ןוראה םוקמ"לֶא םיפנְּכ
 8 םיִדְבַה ישאְר ּואְריַו םיִדבַה 'ּוכרָאיו :הָלָעַמְלִמ וידּב
 םָש ויה הָצּוחַה יִאָר אלו ריבְּדַה ינפ"לַע ׁשְדַּהְדִמ
 9 רַשֶא םיֹנְבֲאָה תחל ינָש קר ןּורֲאַּב ןיא :הָוה םִיַה דע
 לֵאָרְׂשִי ינָב-םע הוי תַבְּכ רׁשֲא בֶרחְּב השמ םש חגה
 י שדקהְךמ םִנֲהְכַה תאָצְּב יהי :סִיִרְצִמ ץֶרֶאְמ םָתאֵצְּ
 ו הנעל םֶנֲהְּכַה ולְכיאלו :הוהְי תיִבתֶא אל ןְנעֶהו
 :הָוהְי תיִּבתַא הוהי-דובכ אלמדיכ ןעַה ינפמ .תרשל

 1 הנ :לפְרעּב ןפשל רמֶא הוה המלש רַמֲא א
 יחינב 22

 םיזנכשא גהנמכ ידוקפ תרטפה צץ. 1. כי'ע ד. 60. ד

 חיכס *ש מש םז תרטסה .2 דתא אכמ.| ת



cAP. 8 ח א םיכלמ B68 

 ₪ למה בפיו :םיִמְלְש ְּךֵּתְבִשִל כמ ךל לָבְז תי יִתָנְב
 לֶאְרְשי לָהָק"לְבְו לארשו להקדלַּכ תֶא רבו יינְפתֶא

 ויפְּב רָכִד רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי יקלֶא הָוהְי ךוָרְּב רָמאֹו :דָמֹע וש
  6יתאצוה רֶׁשֲא םויקדמ :רמאל אלמ ודָיְבו יִבָא דָוָד תֶא
 יטְבְש לכמ ריְִביּתְרהְביאל םירְצממלַאָרְשַײתַאיִמעתֶא
 תווהל דוד רֶחְבִאְו םש יִמש תויהל תי תֹנְבל לֵאָרְשִ

 תִיַֿב תּונָבִל יִבָא דוד בכלדסע יהו :לֵאְָׂשִי יִמַעדלַע וז
 ןע בָא ךיֶד"לֶא הָהְי מאו :לֶאְרְַי יהלֲא הני םשל ו

 יה כ תֹביִמָה יקשל תיפ תנְבִל בבל הָיָה רֶׁשֲא
 איה ףנב"םא יּכ תָיבַה הָנְבִת אָל הָתַא קָר :ְּדָבָבְלםַע ו
 ךְבֶּיתֶא הָוהְי םקנ :ימשל תיבה הָנְבַאּוה יִצְלַחְמ כ

 לֵאָרְׂשִי אָפְּכְילע| בשא יבא דוד תַחַּת םֶכָאְו רבְּד רשֶא
 :לֶאְרְשָי יהלֶא הָוהְי םֵׁשְל תַיפה הָנְבֲאְו הוהי רָבד רָׁשֲא

 רֵׁשֲא היי תיִרְּב םָׁשירְׁשֲא ןורָאְל םֹוקָמ םַש םׂשֲאְו א
 :םיִרצמ ץראמ םָחֹא יִאיִצוָהְב וניתבָאדמע תַרָּכ = *

 ילארשי להְקלָּכ דגָנ הָוהְי חפומ ינפל המלש דָמָעִט
 = ךיא לֵאָרְשִי והלא הָוהְי רמאיו :םִימְשה וַָּּכ שרפו
 רמש תחקמ ץֶרָאָהִדלעְו לעממ םִיַמָׁשַּכ םיהלָא מכ
 :םֶבל"לֶכְּב נפל םיקלהה ּףיִדְבְעל דַסָחַהְו תיִרְבִה
  4ול תְרְבדְירֶשֶא תֶא יִבָא דוד ְךֶדְבעְל פרש רֶׁשֲא

 ו הדָוהְי התו :הוה םויּכ אלמ דדי פְּב רפְדִתַו הכ
 תְרּכִד רֶׁשֲא תא יִבָא דוד ִדְבַעָל רמש לֵאָרְשִי יהלֶא
 תַסְּכְ"ְלַע בשי יֹנָפְלִמ שיא ךל תַרָכאְל רמאל ול
 נפל תַכְלְל םֶּכְרתֶא נב ּורְמׁשִדמַא קר לאְרְש

 אנ ןמַאו לֵאָרְׂשִי יקלָא הָּתעְו ּיִנָפְל תקלה רֶׁשֲאַכ א
 בעי םנְמֶאה יב :יִבֲא דוד דבק תרכד רשא ירד
  7-4ולכלי אל םִיַמְשַה ימשו םיִמשה הגַהֶרָאָה"לַע םיָקלֲא

 פא
PTB, כל ₪ 
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 98 צבע תלַפְתְלֶא יִנָּפּו :יתיִנְּב רַשֶא הזה תָיִבַההִכ ףַא
 הלֲפְתַר"ְלֶאְ הָנְרַהלֶא עמשל יֵהלֲא היה ותְנחְתלֶא
 29 תֹהָתְפ נע תויהל :םיַה נפל לַּפתמ ְּךֶּדְבַע רֶׁשֲא
 הִָהיִּתְרַמָא רֶׁשֲא םקְמַה-לֲא םויו הלל הוה תיּבַה-לֶא
 -לֶא ףדבע לֶלַפְתי שא הלפּתַה-לָא עמָשל םש ימש
 ל לאְרְשי ךְמִעו בע התל ; תָעמְשו :הזה םוקמה
 םוקמדלֶא עַמָׁשת הָתַאְו הוה םוקְמַהדלֶא ּולְלָפְתי רֶׁשֲא
 31 מח רֶׁשֲא תא :ָּתַחְלְסו תְעַמָשְ םִימְשַהְדלֶא י ְךתְבׁש
 נפל הָלֶא אבו ולֲאַהְל הָלֶא ובאו והעַרל שיא
 3 תיִׂשָעְו םימשה עָמְשִּת | הָתַאְו :הָוַה תיכּכ קמ
 ושאֹרְּב וכָרַּד תתָל עָשְר עישרהל יִרְבְעדתֶא ָתְטַפְׁשְו
 33 מע ףנְהְּב :ִתְקְַצְּכ ול תֶתְל קידצ קיִּדְצְַל
 וךוהו ףילא ּובָשְו ְךְלואֲמֲחי רֶׁשֲא םיוא נמל לֵאָרְׂשִי
 34 הדָתַאְו :הֶוה תיְּבִּב דיל ננַהְתַהְ לְלפתַה ּךַמְׁשתֶא

 בשה לאְשו נע תאטמל חלו םמְשה למשה
 הל םִימָׁש ךצָעְהְּב | :םֶתובָאְל ּתַתְנ רֶׁשֲא הָמְֶאָהְדלֶא
 הָזַה םָכְּמַה"לֶא וללַּפְתַהְו ךלדואטחַ יִּכ רַמְמ הָיְהידאלו
 % | זדָּתַאְו :םנָעַת יִכ ןוִבּוׁשי םָתאָמַחְמּו ִמש"תֶא ּדוהְו
 לֵאָרְשִי ךמעו דידבע תאטחל תחלסו םימְׁשַה עָמְשִּת
 רֶטְמ הָתַתְנְו הבדוכלי רשא הבוטה ְךֶרָּדַה-תֶא םֶרֹות כ
 31 יב בָעְר :הָלֲהנל מעל הָּתְתְנרְשַא ףצְראדלע
 כ ליִסָח הָּבְרא ןוקרי ןופדש הָיהְייּכ רָבָּד ץֶראְב היה
 :הלֲחַמ"לְכ עְֶנ-לְּכ ויֵרֲעְׁש ץֶרָאְּב ובא וְל"רצ יכ היה
 38 ָּךֵּמַע לָכְל םלֵאָה-לְבְל ה הָיהִּת רֶׁשֲא היַחִּתלְכ הלפת-לכ
 -לֶא ויָפכ ׂשְרָפ ּובָבָל עג שיא ןועדי רֶׁשֲא לארשי
 9 תָחלָתְו ִּּתְבש ןוָכְמ םימָשה עמשת הָּתַאְו :הָוה תיבה
 ובָבְלדתֶא עדת רֶׁשֲא וְרּדלֶככ שיאְל תתנו תשע
 מ ןעמל :םֶדָאָה ינְּב-לְּכ בבל"תָא ךדכל ערי הָּתאְּכ

 דוארי
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 רֶׁשֲא הָמְרֲאָה ןנְפ-לַע םיַח םהדרָשֶא םיִמיַה"לְּכ ְּףואָרי
 | לֶאְרְשְי ךמעמ"אל רֶׁשֲא יִרְכְנַה-לֶא טנו :וניתבאל התת 4
 = זתֶא ןועמָשָי יכ :דמש ןעמל הקוחר ץֶרָאַמ אָבּו אּוָה 2

 = אבו הוטקה ער הקזחה לידת לוינה ךמש
 = ןוכְמ םִיִמָשַה עַמְשִּת הלא :הוה תִיַּבַה-לֲא .ללַּפִתה 43

 ןעמל .יִרְכְה ךילא ארקיזרָשא לָכְּכ תשע ְתְבִש
 ךִמְּכ ִּתֶא הָאְרְל נשית ץֶרֲאָה ימעחלָּכ וע
 רׁשֲא הזה תיבהדלע ארקנ ךְמְׁשִיִכ תַעדְלו לֵאָרְשִ

 רָב וביָא-לע הָמֲחלִמל ףמע אצייפ :יִתיִנְּב 4
 רֶׁשֲא ליעָה רד הָוהידדלַא ּוללפתהְו םֶחְלְשִּת רֶׁשֲא

 םיִמָשה תְעַמׁשְו :יףמשל יִתנְב-רֶׁשֲא תיבה הב תְרָחְּב המ
 דאָסָחְ יִכ ֹםָמָּפְׁשִמ ישע םַתְנחְתתֶאְו להד 6

 | :הכורקי וא הקוחר בואה ץֶרָא-לָא םֶהיִבְש ays בוא
 = ינְנַחְתַהָו ובשו םשדובשנ רֶׁשֲא ץֵרָאְּב םּפְלְלֶא ֹוביֵׂשֲהְו 1

 :ָּעָשְר ונועה נאָמְה רמאל םֶהיִבְש ץֶרֶאְּב לא
 = הביא ץֶראְּב םֶשְפנילֶכְבּו םֶבָבְללְבְּב לא ּובָשְו <

 | זרָשָא םֶצְרִ "ךרד דלא ּולְלפִתִרְו םָתא ּובְשרֶשֶא
 = תִנָמְדרֶשַא תִיַּכהַו ָתָרַחְּב רֶׁשֲא ריִעָה םִתובִאל הָּתַתְ

 = (בתְלַפַתַחַתֶא ִִּּתְבַש ןוכְמ םימַשה תמש :ףמשל 9
 = רשא מעל ּתְרלְסְו :םַטָפְׁשִמ ָתיִׂשְעַו םָתְנַהת--תֶאְו ג
 םיִמָחְְ םתַתְא רש" רַשֶא הניה "ואמה

 -לֶא תחתפ דיני תוהל ל ר ומ םירצממ 9
 זכָמיִלֶא עָמָשל לאש מע תנְחִּת-לֶאְו דדבע תחת

 ככ. A א: = 4 ,ץקמ | וצ * לֿפִמ הֶלָחִנְל דל םתְלּדִבה התא :ףילא םָאְרְק לָכְּב 3

 = ךאיצוהְּב רבע השמ | דָיְּב תרבד רשָאּכ ץֶרָאָה ימע

 יק יחיכב צ. 4.
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 % תֹלַכְּכ | יהי :הוהי יִנדִא םירצממ ּוניֵתֹבֲא-תֶא
 הְָנחְתַהְו הָלַפְַהילְּכ תֶא הָוהְילֶא .ללפתהל המלָש
 וכו ויִכְרּבילַע ֶרכִמ הוי חכומ ינפלמ םפ תאוה
 הנ לֶאְרְשְי לֵהְ"לְ תא ְּךֵרָכַו רמעמ :םימָׁשַה תישרפ
  ָמַעְל .הָחונְמ ןַתָנ רֶׁשֲא הוי ורב :רמאל לוד לק
 ובד לכמ דָחֶא רָבָּד לֿפנדאל רד רֶׁשֲא לֶכְּכ לֶאְרשי
 וז הלא הוה יה בע המ יב רָכִד רשֶא בשה
 :ְּשְטַײלַאְו ינבועיילא .וטיתבַאםע הָיָה רָשַאְּכ ּונָמִע
 6 ויָתוצִמ רֹמְׁשִלְווכְרְּזלֶכְּב תֶכְלְל ולא ובכל תּוטהְל
 ₪ ירבד ּויהָיו :ּוניֵתֹבֲא-תֶא הּוצ רֶׁשֲא ֹוימָּפְׁשִמּו יקח
 וניהלֶא הָוהְילֶא םיברק הוה ינפל יתננַחְתַה רֶׁשֲא הֶלא
 לֶאְרְשִי ומע טַּפְׁשִמּו יב טָפְשִמ | תושעל הֶלְיְלְו םַמּ

 ד :הד ז

 פ אּוָה הָוהָי ִכ ץֶרָאָה יִמַעְדלְּכ תעּד ןעמל :ֹוְמֹוְּב םוידרבְ
 6 ּניִהלֶא הוהי םע םכָׁש םֶכְבַבְל הָיהְו :דוע ןיא םיִהלֲאָה

 ילכו מהו :הוה כ ויָחֹוצמ רֶמְשלְוִקָחְּב תָכלְ
 63 -תֶא המלש חַּכזיו :הָוהְי ינפל חב םיִחְבְז מע לארשי
 ףֶלֶא םָיִנָּו םירשע רֶקְּ הוהיל חַבְז רֵׁשֲא םיִמְלְשַה חב
 ךלמה הָוהְי תיִּבתֶא ּוכְנְחַ ףלֶא םיִרְְְׂו הֶאַמ ןאצו
 6 ותא דלמה שלק אוהה םִיִּב :לֵאָרְִי נבל
 -תֶאְו הָלֹעֶהדתֶא םָׁש השעה הוהי-תיב ינפל ל רֶׁשֲא רַצְחַה

 רֶׁשֲא תָשחְנה חַבְמְּכ םיִמְלְשה יִבְלֲח תֶאְו הָחְממַה
 יִּבְלַח תַאְו הָחְנִמַה-תֶאְו הָלֹעָה-תֶא ליִכָהְמ ןטק הָוהְי נפל
 הפ ד"ִלָכְו גחה-תֶא | אוהַההתַעַב המלָש שעו :םיִמְלְׁשַה
 טכיִרצִמ לחנ-רע | תמח אובְלמ לוד להק מע לאהשי
 הַעְּבְרַא םימָי תעבְׁשְו םיִמָי תַעְבְש ליטלא הוה ינפל
 6 -תֶא ּוכְרְביו םֶעָהתֶא חלש ינימשה םּזְּב :םוי רֶשָע
 ךלמה ו -

 תרצע ינימש הרטסה ז. 4.
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 הָבֹוטַה-לָּכ לע בל יבָֹמְו םיִחַמְׂש םֶהיֵלֲהָאְל וכליו ךלמה
 יזֹוֵמַע לארשילו ודְבַע דודל ה הָוהְי הׂשֲע רֶׁשֲא

Car. KX. DB ia 

 ךלמה תיָּב-תֶאְו הָוהְי תיֵב"תֶא תונכל המלש תּוְלַכְּכ יהו א
 אָריו : תושַעל ץַפֲח רשא המלש קָשַחלַּכ תֶאְו
 :ןָעְבְנְב וילא הֶאְרְנ רֶׁשֲאַּכ תג ּש המלש"זלֶא הָוהְי

 לתנתתידתאו ְךְתלפִה-תֶא יִתְעמָׁש וילא הוי רֶמאֹו
 רֶׁשֲא הֶוַה תיַבַהדתֶא יִּתְׁשּדְקַה 'יֵנְפְל הָּתנַהְתַהרֶׁשֲא
 -לָּכ םָש יכלו יגיע ווהְו םלועדדע םשדימש םושל הָתֹנְב

 ליבא דד ְךלֶה רֶשֶאּכ ינפל ְךְלהיסֲא הָתִאְו :םיִמָה +
 יִטָפַשִמּו יקחדְיַתיוַצ רש לֶכְּכ תושעל ריב בָּבְל"םֶתְּ

 םָלֹעְל לאְרְשידלע ָהְבלִמִמ אָפְּכ"תֶא יִתֹמְקֲהְו :ֶמשִּת ה
 שיא ל תַרָּכיאְל רמאל ל יבא דָודלע יתרבה רשאּכ

 יֵרֲחֲאמ םֶכיִנְבּו םָּתַא ןובשְּת בושדסא :לֶאְרֶשי אָפּ לעמ 8
 םָתְכַלַהְו םֶכיִנְפל יִּתַתְנ רשא יתקח יֵתֹוצִמ ּורְמְׁשת אָלְו

 יִתְרְכַהְו :םֵהָל םֶתיוֲחְתְׁשַהְו םירחַא םיקלֶא םָתְבַע ד
 דתראְו םָהָל יִּתַתְנ רֶׁשֲא הָמְדֲאָה נפ לעמ לֵאָרְׂשִי-תֶא
 רה נפ לעמ חלש ימשל יתשדְקה רֶׁשֲא תיבה

 היהי הזה תִיַבַהְו :םיִמַעָהלְכב הנשל לשמל לֶאְרְשי 8
 תשע המילע ּולְמֶאְו קרשו םשי וָלְע רבע-לְּכ יל

 רֶׁשֲא לע ּורְמֲאְו :הזה תיכלו תאוה ץראל הָכָּכ הָוהָי 9
 ץֶרֶאמ םֶתְבַאדתֶא איצה רֶׁשֲא םַהיִהְְא ההיא ּובְְ
 םודבעו םֶהְל וחַתשיו םירחא םיקלאב קוו םיִרצמ
 :תאזה הָעְרָהלְּכ תא םליִלְע הוה איּבַה ןֿילע
 ינָש--תֶא המלש הָנְב=רֶׁשֲא הָנָׁש םיִרְשָע הַצְקִמ יה י
 רצידלמ םֶרִיַח :ךלמה תיִבתֶאְו הָנהְי תיכתֶא םיִתְּבַה גג

 בָהְובּו םישורב יצָעְבּו םיִוְרַא יִצעב .המלשהתֶא אש
 לכל nem עמ

 ירק חתחשר צ. 9. שט | כ'ע ד. 6.
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 ריע םיִרְׂשִע םֶריחְל הָמלש ךְלִמה ןתי זֶא ֹוֵצְפַח"לְכְל
 ! םירָעָהדתֶא תוארל רצמ םֶריח אצו :ליִלָנַר ץֶרֶאְּב
 8 =ֶמ רמאפ :ןניִעְּב ורשי אָלְו המלש ולדןת) רֶׁשֲא
 ץרא םָהְל אָרקנ יָא יל הֶּתַתנרׁשֲא הֶלֶאָה םיִרְעַה
 44 האמ ךלמל םריח חַלֶשַ :הָוַה םִיַה דע לּובְּ
 יט למה הְלְעָה-רֶׁשֲא סמה-רבד המ :בָהְ רּכְּכ םיִרְׂשֲע
 תֵאְ אולמה-תַאו ותיִּבדתֶאְו הוהי תיִּבדתֶא .תונבל המלש
 16 העְרַפ : :רע-תֶאְו יִדְנְמְדתֶאְו רַצָחתֶא לשר תָמוח

 תֶׁשֲא א תבל הל הנו גרה ריִעְב .בשיה ינענְּבַה
 18 "תֶאְו :ןותחת ןרה תיבתָאְו רנדתֶא המלש ןביו :המלש
 ופ תוונְּכְסִמה ירֶעלָּכ תַאְ:ץֶרָאְּכ רָבָדמּב ר ת"תֶאְו תֶלֲעַּ
 םישרפה יֵרְע תאו בֶכרֶה יֵרְע תֶאְו המלשל יָה רֶׁשֲא
 בלבו לשוב תובל קׁשֶח רשא הֹמלׁש ָׁשֲח ותא
 כ יתחה יִרמָאָהְדִמ רָתּוגה םעֲה"לְּכ :ּתְלִשִמְמ ץרא לכבו
 :דָמַה לֶאְרשי ינְבמאל רַשֶא יסוביהְו חה יזרפה
 נב :לבודאל רשא ץֶרָאָּב םָהיַרֲחַא ּוָרְתִנ רֶׁשֲא םָהיִנְ
 םויה דע הפעדסמל המלש םלעו םמיִרֲחַהְל לֵאָרְׁשִי

 ג יִשְנַא םל"יִכ רבע הֶמְלש ןתניאל לארי במו :הזה
 :ויְׁשְרְּו ֹובְכַר יִרָשְו ויִשלֶשְו ויֵרָׂשְו ויָדָבעַו הָמְחְִמַה

 המלשל הָכאְלַמַה-לע רֶׁשֲא םיִבֲצנַה יִרִש ו הלא
 ו : זהכאלמּב םישעה םָעָּב םיִדרֶה תואמ שָמָחְו םישמח
  דהֶנֶב רשא ּהָתיִבדלֶא דוד ריעמ הָתְלַע הערפתב ךא
 הכ םימעפ שלש המלש הלעהו ::אולמהדתַא הָנֶּב ןָא ּהָל
 קדוהיל הָנַּב רֶׁשֲא הבומה-לע םימלשו תולע הֶנָשָב
 8 יִנָאְו : תִיָבַהיתֶא םלשו הוהָי ינפל רֶׁשֲא ותא ריקה
 -יִכַע תִלָאתֶא רשָא רֶבְגְרוְיִצַעְּב המלָש לִמַה הֶשָע
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 == וְדְבע-תֶא ינֶאָּכ םָריִח חלש :םורָא ץֶרָאְּב ףוסדסי תָפְׂש
 הריפוא ואביו :המלש יִדְבַע םע םיה יעדי תיא יׁשנַא 98

 -לֶא ואבו ככ םיִרְׂשְִו תואָמדעַּבְרַא בָהֶז םָׁשִמ ּוָחְקִ
 :המלש דלה

 .Cap. X י .

 אֹבָּתַו הָוהְי םשל הָמלָׁש עמשדתֶא תַעָמש אָבְׁש-תַכְלָמּו א
 םילמג דא דַבְּכ לַחְּב הֶמְלְשּורְי אָבִתַו :תודיִחְּ ותל 2

 -לֶא אבָתַו הָרקְי ןֶָאְו רֶאְמ-בַר בֶהָת םיִמְְּב םיִאשנ
 -דנמ :הכבלדבע הָיָה רׁשֲא-לְּכ תֶא ויָלֵא רֵבַדּתַו המלט 3

 ףלמַהְרִמ םֶלָעְ רֶבָד היַהדאְל ָהיָרְבְד"לָכזתַא המלש הל
 תַמְבֲח"לְּכ תֶא אָבְׁש-תַכלִמ ארתו :הל דיגה אל רֶׁשֲא 4
 וידבע בשומו וחלש לכאמו :הְנְּב רשֶא תיבה הָמלֶט ה

 הלעי רשא ותְלְע ויקשמו םֶהישְבְלמ ותרשמ דמָעמו
 ךלִמַהְדלֶא למאתו :חור דש הב הָיהְדאלו הוה תי 8

 "לע ירד יצְרַאְּב יִתָעַמְש רׁשֲא רֶכָּדַה הָיָה תָמֲא
 הֶניִאָרנ יִתאָכירְׁשַא ךע םיִרְבִדל יִּתְנַמַאַההאלו :ּףַתְמְכַה 7

 =לֶא בוט לָמָכִח תפסוה יצחה יל"דנההאל הגה יניע
 ףידְבְע יֵרְׁשַא ךישנא ירש :יִתְמְש רֶׁשֲא הָעּומְשַה 8
 יהָי ְָּתְמְכָח"תֶא םיִעָמְשַה דיִמּת דיְנָפל םיִדְמְעָה הָלֶא 9

 לארי אפפ"לע תל ב ץפַח רש דוב ד ףיהלָאה הָוהְ
 תושעל דלמל מישו םֶלעל לֵארְׁשִ-תֶא הוי תַבָהְאְּ

 םֶהָז ככ | םיִרְשָעְו הֶאִמ ךלמל ןתתַו :הָקְדצו טַפָׁשִמ י
 אוקה םֶשַבַכ אב אל הָרָהְ ןֶבָאְו דֶאמ הּבְרה םיִמָשְבו

 םִג :הׂמלָׁש למל אבְׁש-תכלמ הנֲתְנ-רִׁשֲא בלל דוע וו
 יִצְע ריפאמ איִבְה ריפואמ בָהָז אָשְשרֶשֶא םֶריֵח נָא

 יֵצֲע-תֶא למה שעיו :הֶדָקְ ןֵבָאְ דא הָכְרַ םנְמְלַא וג
 תֹורֹנְכְו ְּךְלַמַה תיִבְּו +8 דעסמ םֹלְמְלאָ
 םילבנו =
 ירק וצררשמ *ז. 5. "
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 דע הָאְרִנ אָלְו םיִנמְלֲא יצע ןכ אבדאל םיִרׁשְל םיִלָבְ
 ופ דלָּכ"תֶא אָבְׁש-תַכְלמְל ןתְנ המלש ךלמהו :הוה םויה
 למה ך כ הל-ךתנ רשא דבְלִמ הֶלֶאַש רשא הָצפַה
 ו4 והיו :יִדְבִעו איה הָצְרַאל דלתו פת המלש
 תוִאמ שש תַחא הָנָשְּב הָמלשל אָּב-רְׁשֲא בלוה לקָשמ
 וט רחסמו םיִרָּתַה יׁשְנֲאַמ לכל :בַהָ רּכְּכ שַשְו םישש
 + למה שעו :ץֶרָאָה תּחּפו בֶרָעַה יכלמלכְו םלכְרַה
 הָלעָי בָהָז תואמדשש טיִחְׁש בָהָז נצ םִיַתאַמ המלש
 וז טּוחַש בָהָו םִננָמ תואמ-שלשו :תהָאה הָנצַה--לע
 למה םגּתַו תָחְאַה ןגֶמַה-לע הָלֲעְו בַהָז םינָמ תֶשְלש
 ו והפציו ל ןְׁשיאכ ךלטה שעו :ןונְבלַה רע תב
 9 דָמְּכל לע ׁשאֹרְו הסּפל תֹולֲעַמ שש :וָפמ בה

 תֹויָרֲא םִנָׁשּו תָבָׁשַה םוָקְמילֲא הזמו המ תֹדָיְו וירחֶאמ
 כ .םםש םיִדְמֹע םיירא רשע םֶיִנָשּו :תֹוָדיַה לָצִא םיִדָמְע
 :תֹוכְלְמַמילכל ןכ ןכ השעניאל הומו המ תולעמַה ׁשש-לע
 רעי-תיב יִלְּכ לַכְו בֵהָז המלש דלמה הָכְׁשִמ יִלָּכ לכו
 זרמלש ימיּב םָׁשֲחַנ אל ּףַסָּכ ןיא רק בֵהְז ןונָבְלה
 ₪ םבריח יִנָא םע םִיכ ךלמל ׁשיׁשְרַה נָא יכ :הָמואְמל
 ףֶסָבְו בהְז תאשנ שישרת יגֲא | אובָּת םיִנָש שֹלָשְל תַהַא
 ללפמ המלש למה לדג :םִיכְִו םיפלו םיִבְַנש
 -תֶא םיִׁשָקַבִמ ץֵרָאָה"לְבְ :הָמָכֲחְלּו רש ץֶרֶאַה יכלמ
 בלב םיהלא ןתנירשא + והָמְכֲח"תֶא משל המלש נפ
 הכ תומְלשו בהַו יִלְכו הְכְכילְכ ותָחְנְמשיִא םיִאיִבָמ המה
 :הָנָשְּב הָנָׁשרבְּד םיִדָרַפּו םיפוס םיִמָשְבּו קשנו
 תואָמדַעַּבְרַאְ ףלא וטדיהוו םישרפו בכר המלש ףסאנ
 -םעְו בֶכְה יֵרעְּב חו םישְרָפ הלא רשע בכר
 גז םבלָשּוריְּב ףספק"תַא למה ןתמ :םֶכָׁשִריִב למה
 םינכאכ ו
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 :בְרְל הָלֵפְׁשַּכ-רְׁשֲא םימָקשּכ ןֵתְנ םיֹורֲאָה תַאְו םיִנָבֲאַכ
 ֵרֲחֿכ הוקמו םִיָרְצִממ המלשל רֶׁשֲא םיסוסה אָצֹומְו ₪
 הרַבְכְרִמ אצתו הֶלַעְת זריִחְמְּב הוקמ ּוחְק מַה 29

 ןֵכְו הֶאמּו םישמָחְב םּוסְו ףֶמָכ תואמ"ששב םִיִרְצִמִמ
 :ּואָצי םֶדיּב םָרֲא יִכְלַמְלּו םיִִחַה יֵקְלמלָבְל

 .Car. XI א אי

 הָעְרָפ"תַּכ"תֶאְו תובר תוירְכְנ םיִשָנ בהֶא המלש דלַמהְו א
 רׁשֲא םיוגהְךמ :תופח תינדצ תיִמָרֲא תֹונְמַע תנְבָאִמ ל

 דאל םַהְו םֶקָב ּואָבְתאְל לֵאָרְׂשִי נביא הוהי-המָא
 םֶהָּב םֵהיֵהְלֲא יִרָחֶא םֶכְבְבְלְדתֶא ושי ןָכֶא םֶכָב ואבי

 תואמ עבָש תורש םיִשָנ ולה .:הָבְהַאל המלש קבד 5
 ;רעל ימיו :ֹובלהתֶא וישנ וטו תֹוָאמ ׁשְלָׁש םישגליפו 4

 םיִרחַא םיִהלֲא ירחא ובָכְלְדתֶא טה לָׁשְנ המלש תנקז
 :ויִבָא דיו בבְלכ וימלֲא הוהי-םע טל ובְבְל הראל

 םְלַמ יֵרֲחַאָו םינדצ והלא תֶדֹּתׁשִע יִרָחא המלש דל ה
 אלִמ אֵל וחי נב עָרָה המלש שעװ :םינמע ץקש 8
 רַמָּב המלש הָנבי א :ויִבָא ךִוָדְּכ הוי יֵרֲחַא ז

 ףלמלו םָלָׁשּורו יגפדלע רֶׁשֲא רַהָּב בָאומ ץפש שומכל
 תוריטקמ תֶיַרְכְנַ וישלכל הֶשָעְןִכְו :ןומע יב ץקש 8

 הדָפניִכ הָמלׁשִב הָוהְי ףנאתו :ןהיהלאל תחּבמו
 :םימעּפ וילא הֶאְרְגה לֵאָרְׂשִי יהלָא הָוהְי םעמ ובָבְל

 םיהלָא יֵרֲחַא תֶכְלִּתְלְבְל הוה רֶבְּדַהְ"לַע ֹויָלֵא הָיצְו י
 הָוהְי רָמאו = :הָוהָי הָוצִרֶשֶא תא רמָש אָלְו םיִרְחַא וג

 יִתיִרְּב תמש אלו ְּדַמְע תאֹזהָתַה רשא עי המלשל
 למ הָכְלְממַהתֶא עֶרָקָאַערק לע יִתּוֵצ רֶׁשֲא יתקחו

 רִוְ ןעמל הָנְׂשֲעֲא אָל לומיכדדא :ּדדְבַעְ ית 12

 עֶרְֶא אל הֶכְלְמַמַהלְפיתָא קב :הֶנֲעְרְקֲאדנב ְךימֵּבָא יי
 טבש

 קיזב וקכק +. 13. א"י
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 + דִדָה תא המלשל מש ו הָוהְי םָקו  :יִתְרָחְּב רֶׁשֲא
 וט דוד תב יהו .:םוְדאְּב אה למה ערזמ ימדאה
 םיִלְלֲחַהיתַא רכקְל אָבְצַה רש ָאװ תולעכ םּולֶאתֶא
 ו בָאֹװ םשבשי םיִׁשָרָח תששדיפ :םוִרֲאְּכ רַכְזלְּכ די
 גז דדֶא חָרֶב :םֲאַּכ רֶכְזלְּ תיִרָכַהְדדִע לֵאָרְשִלְכו
 םִיָרְצִמ אוכל ותא ויָבֲא יָדְבַעִמ םיִמְדֲא םיִׁשָנְֲו אוה
 :8 םיִׁשנֲא וחקו ןְראָפ ואבו ןידממ ומה :ןמק רעג דחו
 תו ם:רצמידלמ הָעְרְפְדְלֶא םורצמ ואבו ןראַפמ מע
 ג יניב ןח דֵדָה אֵצְמִמ :ול ןתָנֶרָאְו ול רמָא םָחָלְו תב ול
 תרּוחֶא ֹוְׁשִא תֹוָחֲא-תֶא הָשא יִלְְדִתַו רֶאְמ הָעְר
 כ תֶבנְג תא םיִנָפִחַת תֹוִהֲא ול דָלָתַו :הָריִבְגה םיִנּפְחִת
 תיִּב תַבְנְנ יהיו הָעְרַּפ תי ךוְתְּב םֶנָפְחַת והלמנתו ונְּב
 גג בָכְשיכ םִירְצִמְב עֶמְׁש דחו :הֶעְרפ ב ךותְּב הלר
 רדָה רָמאַ אָבְצַה-רש בָא תַמְחִכְו ויִתֹבֲאדםִע דוד
 2 הֵׁשְרַפ ול רַמא :יִצְרַא-לָא ךלאו ינתְלש העְרפלֶא
 ףצְראהלֶא הכלל שקֶכִמ דעו ימע רָסְח הָּתַא-הְמ יב

 = מש ול םיִהלֲא םקו :ינְְלשִת םלש יכ אל | מא
 -ךלְמ רזערדה תאמ חַרָּב רֶשֶא עְדָיְלָאְדְּב ןוְרהתֶא
 ג גְרָהְּפ רודזרש יִהְיְו םיִשָנא ּויְלָע ץפקמ .:וינדא הָבֹוצ
 :קֶשְמדְּב וכמי ּהָב ובשמ קֶׁשמַד יכלו םתא ךוד
 הכ רָשֶא הָעְרֶהתֶאְ המלש יִמיילָּכ לֶאְרְשיְ מש יהי
 א ב םֶעְבְרִו = = :םֶרָא-ל למ לֵאְרְׁשְִב | .ץקנ דרה
 הָנְמלַא הָׁשֲא הָעּורְצ מא םֵׁשְו הלרצהְדִמ יִמְרְפַא טְבנ
 וז םיִרֲהרְׁשֲא רַבְּדַה הו :ּדְלַמַּכ די םֶרי המלָשל דב
 ריע ץרפתַא רנְכ אּולִמַה-תֶא הָנְּב המלׁש למ די
 ₪ -תֶא המלש אדו לוח רג עברי שיִאָהְו :ויִבֶא דוד
 רענה שב.

 1 שגדו יקספ םעטב +. 22



 .ה ₪ .

 .CAP 11. שטשכיש ~~

 לְבס-לְכְל ותא ךקפו אוה הָכאָלִמ השעדדיכ רעה
 םֶכְׁשוְריִמ אָצְי םָעְבְרְִו איהה תָעְּב יהו = = :ףסזי תב
 הָסַּכְתִמ אּוהְ ךרלכ אינה ינלישה הָיִחַא ותא אָצְמו
 הָיִחַא שפתיו :הָרָשַּב הבל םֶהיֵנְׁשּו הֵׁשְדַה המלשב ל

 :םיעְרְק רֶׂשָע םנָׁש ָהְעֶרָקי וילע | רֶׁשֲא השדחה הָמְלַשב
 הוה רג הפ יִּכ םערה הָרָשַע ךליחק םעְבְרְיְל רָמאֹו ג

 יִּתֲתנְו המלש דיִמ הָבְלְממַהְִתֶא עְרְל יִנְגַה לארשי יהלא
 וזעמל דל ולחהיהי דַחָאָה טבשהו :םימבשה הָרָׂשַע תֶא דל 2

 *לפמ הב יִּתְרַחְּב רשֶא ליִעָה םלֶשּורָי ןעמלו דוד ידבע
 תשע ווָחְתְשו ינוב רֶׁשֲא | ןשי :לֶאְרְש יבש 33

 x ינעְּב רשיה dah יכרדב 2 מנ
 :רָכְלֵמַמַה-לּכיתֶא חָקָאאָלו :ויָבָא דָיְדְּכ יֵמָּפְׁשִמּו 4

 רָשָא יּדְבַע דוד ןעמל וייח ימי ל תשא איִשְנ  יִּכ ומ
 הָכולְמה יתחקלו :יתלחו יתוצמ רמש רשא ותא יִּתְרַחּב הל
 ּתִא ובלו :םיִמָבְשה תֶרְשע תַא בל ָהיִּתַתְנּו ונָּב ךימ 6

 | םימיה-לכ יִרְבְעְדדיורְל ריגזתויה ןעמל דחָאדטבש
 :םש ימש םושֶל יל יִּתְרַחְּב רֵׁשֲא ריִעָה םלשוריּב נפל

 למ ת ָתייֵהְו ךשפנ הָיאְתְדִרְשַא לכ תכלמו חָקֶא ְּךְתֶאְו הז
 ףוצא .רׁשֲאלְכתַא עמְׁשַּתסִא הָיָהְ :לארשיהלע 38

 יתֹוצִמו יִתוקְה רומשל יניִעְּב רשיה תיִׂשֲעְויִכְרְדִב ּתְכַלַה
 ריב ָּךְל יִתיִנְבּו ךִמִע יִתְיָהְו יִקְבַע דוד הֶׂשָע רשאּפ

 הנאו :לֲאָרְׂשִדתֶא ל יִּתַתָג רודל יִתיִנָּב רֶׁשֲאּכ ןַמָאְנ 9
 שק :םימיה-לְכ אל ךא תאו ןעמל דוד עָרָזתֶא מ

 םירצמ חַרְבִַו םֶפְבְרַי קו םֶעְבְרידִתֶא תיִמָהְל הָמלש
 :המלש תומזדע םִירְצְמְּב יִהָיַו םִיְרְצִמדְלִמ | קשיש"לא
 -אולה ֹותְמְכַהְו הָשָע רֶשָאלְכְו הָמלְש יִרְבִד רו
 םה וה ₪

 החכ יאה +. 89. = קייזב ץמק +. 7
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 42 ּךלְמ רֶׁשֲא םיִמָיַהְו :המלש יִרְבִד רפס"לע םיּבְתְּכ םה
 < בכשמ :הנׁש םיִעבְרַא לַאְרׂשיײלְּכ"לע טכְשוריִב הָמלש
 םֶעְכחרךְלמַו ויכֶא יָד רעב רק ויתְבָאדסְע המלש
 :יָהחַּת ינָ

 בי .Car. XU בי

 א ףילמַהְל לֵאָרְׂשילָכ אָּב םָכָׁש יִּכ םָכׁש םָעְבַחַר ךְלו
 ג םיִרָצְמְּכ ּונָדֹוע אּוהְו טבנְךּכ םַעְבְרִי עָמְשַּפ יהו :ותא
 :םִיְרְצְמְּב םַעְבְרָי בֶשיו למה המלש ינפמ חַרְּב רֶׁשֲא
 גָד לארשי לַהקלְכְוםעְבְר ואבו ולדוארקיו והְלְׁש
 4 הָּתַע הּתַאְו ונלעדהָא השקה ּףיֵבֲא :רָמאל םֶעְבַחְר"לֲא
 ןְתְנ-רֶׁשֲא דבְּכִה לעמו הׁשָקַה ףיבָא תדבעמ לקַה
 ה םיִמָי השלש דערכְל םהילַא רַמאּו :ךרבענ יל
 6 -זרֶא םֶעְבִחְ ךלמַה עו :םֶעָה וכְלו יִלא ּובָּׁשְו
 ותיק ויִבָא הָמלש יִנפתֶא םיֹדָמְע ּוָהירֶשא םינקוה
 :רָבָּר הֶוהדמעֶהתֶא םיִשָהְל םיִצָענ םָתַא ְךיִא רמאל יח
 ? זרֶוַר םַעְל דָבַע-היהּת םויהדדםא רמאל וילָא ל רָּבדיו
 ל יֶהְו םיבט םיִרְבִּד םקילא ּתְרּכִדְו םֶתיִנַעו םֶתְדְבִִו
 והצעי רשא םינקזה תַצָעְדתֶא בו :םיִמיַה-לְּכ םיִדָבַע
 :וינפל םיִדָמְעַה רשא ותא לג רשא םידְליקדתא ץצו
 9 םםַעְהדתֶא רָבּד בישו םיִצָעוְנ םָּתַא הָמ םָהְלַא רָמאָיַו
 ןֶתְנְרֶשִא לעֶהְדִמ לָכָה רמאל יל רְּבַּד רשא הזה
 י תֶא לְדְג רֶׁשֲא פידל וילא ּורְפִדְיו .:ּונילָע .דיבָא
 רמאל לא ורְּבּד לָשֶא הוה םעְל רמאת"הְכ למאל
 רֶכַרְה הפ ּיִלְצַמ לקה הָחאְו ולְטדתֶא דיִּבְכַה יבא
 וג םיִמָעָה יִבָא הָּתַעְו יִבָא נְתְמִמ הָבָע נמק םֶהיֵלֲא
 זבָכְתֶא רפי יִבָא םכְלֶעְלַע ףיקא יאו דבְּכ לָע םֶכיֵלֲ
 ו םבָעְבְרִי ובװ :םיִּבַרְקעְב םֶכְתֶא רפא ינאו םיטושּב

re -לכו  

 סמ

 37+ קאבו* ן8 יקmmr7 יוקאכוי 4 גיי



 .CAP 12. בי א םיכלמ 580

 למה רָבַּד רׁשֲאַכ ישילשה םִיּב םֶעְבֲחְר"לֲא םֵעָה"לַכְ
 זבַעָקְתֶא ךלמה ןעו :ישילשה םיַכ ילא ובוש רמאל וג
 רפדיו ּוהֲצְעַי רֶׁשֲא םינקְזוה תַצְעְַתֶא בע יו השק 4

 זָכְלֶעתֶא דיִכְכַה יבא רמאל םידליה תצעכ םְהילֲ
 ו םיטושפ םֶכְתֶא רי יכָא םֶכְלַעלַע ףיסא ינֲא

 יִּכ םַעָהלֶא למה עָמְשאְל :םיִכְרְקעָּב םֶכָתֶא רֶפיֶא וט
 רד רֶׁשֲא ובְּדדתֶא םיָקְה ןעמל הורי םעמ הבס הָתיֲה
 ארה :טֶבְנְּב םַעְבְרַדלֶא ינלישה הָיִהֲא רִיָּכ הָוהְי
 -תֶא םֶעָה ובו םֶהְלַא למה עֶמְׁש-אְל יפ לֵאָרְׂשהלְּ
 -ןְבֶּב הָלֲחניאל} ורב קלה ונלהמ רמאל | רָב למה
 לֵאָרְשִי ךליו ךוד ךתיב הֶאְר הֶתַע לארשי לילַהֶאל ישי

 למ היה רעב םיכשוה לארש ב :וָלָהאל ו
 םרדַאהתֶא םֶעְבַחְר ךלמה חלשיו םָעְבַחְר םָהיֵלֲע 8

 ךלמהְו תַמָ ןְבֲא יִּב לאְרְשילכ ּומְנְַו סמהדלע רֶׁשֲא
 ועשפיו :םֶלְשורִי סול הכְּכְרְמִּכ תולעל ץמֲאְתַה ֶעְבַחְר 9
 לכ עַמעַּכ ולה = = :הוה םוה ךע דד תב לארי כ

 ;רֶדעֶה"לֶא ותא וארקיו ודלשוו םָעְבְרי םֶׁשיִב לארשי
 דודדתיב יִרָחֶא הָיָה אָל לֵאָרְׂשַײלְּכ-לַע ותא ּוכיִלִמַו

 לשירי םָעְבִחְר אבי :ודבל הָדוהידהטֶבש יִתְלז 21
 הֶאַמ ןמנְּב טְבְש-תֶאְו הָדּוהְי  תיֵּבהלְכיתֶא להק
 תיּב-הסע םחלה- המחלמ השע רּוחְּב ףלא םינמשו
 :המלשדב םֶעֶבחְרל הָכּולמַהדתֶא בישהְל לֶאְרְש

 :רָמאל םיִהלֲאָד--שיִא הָיִעְמְשלֶא םיהלאה רָבד יה =
 תריִּבילָּכְדלֶאְו הוה ךלמ המלשךב םֶלְבֲחְרלָא רֹמָא 9
 -אל הָוהְי רמָא הָּכ :רמאל םַעָה רֶתַו ןימָינְבּו הָדּוהְי 4

 שיא ּובוש לֶארְשידינּב םכיִחֶאיְע ןּומָחְלת"אְל לעת
 רכדהתא ועמשיו הוה רֶבְּרַה היהנ יתאמ יכ ּותיִכְל

 הוהי
RAYA ₪ 
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 הכ -תֶא םַעְבְרִי כו | :הָוהָי רֶבְדַּכ תָכָלְל ובּושיו הוה
 :לֶאּונּפתֶא ןְבַַו שמ אצה הפ ביו םירְפָא רהב םֶכְש

Vd 

 6 :דודדתיבל הָבְלְמִמַה בּושָּת הָתַע וכלב םַעְבְר רמי
IR 

 גז םכְׁשּוהיִב הוהי"תיִבְּב םיִחְבְז תושעל הוה םעה הלא
 הָדּוהי רלמ םַעְבַחְרְדלֶא םָהיִנְֶאדלֶא הוה םעֶה בל בש
  ְלִמַה ץעװ :הרוהויידלמ טעְבַחְר"לֲא ובשו ירה
 ;רולעמ םכל"בר םהלא רֶמאֹו בה לע ינש שעל
 , :םירצמ ץראמ ד ףולֲעָה רֶׁשֲא לארשי ףיכלא הגה םלֶשּור
 9 יהו :ןֵדֶּב ןתְ רַחָאָד-תֶאְו לאחת יִבְּב דָחֶאָהתֶא םש
 . שעיו :ןיזדע דָהָאָה ינפל םַעָה וכל תאַמַחְל הָּוַה רֶבָּדַה
 והאל רֵׁשֲא םֶעֵה תוַצְקִמ םינהְכ שו תומְּב תיבתֶא
 32 -הרַשְמַחּב יִנִמָשַה ׁשְדֹהַּב גַח םַעְבְרִי שער יול יֵנְבִמ
 מַה טעו הדוהיב רֶׁשֲא | גַחְּכ שדחל | םוירָשָע
 דיִמָעָהְו השָעדרָשַא .םילגעל הבול לֵא-תיַבְב הֶשָע ןְּ
 33 וחּבְזמה-לע לער :הָׂשְע רֶׁשֲא תֹמָּבַה ינֲהְּכ"תֶא לֶא תיִבְּב
 יִנִמָשַה ׁשֵדֹחַּב םוי רשע השמה לַאזתיבב הׁשְעירׁשֲא
 לו לארשי נבל גָח שעיו למ אָדְבירְׁשַא ׁשֶדֹהַּב

 :רֶטְקַהְל מַה"
 וי .Car. XT גי

 לא תיפדלֶא הָוהְי רבְדְּב הָדּוהיִמ אָּב םיהלָא שיִא | הָגהְו
 הָבומַה-לע אָבְקינ :ריִמְקַהְל חומה רמע םַעְבְרִנ
 ןב-הגה הוה מא הפ המ ַחְּבְוִמ רֶמאַֹו הוה רבדּב
 נָהְכתֶא יל הַכְ ומש ּוהָיַשאי דוֶח"-תיֵבְל דל
 :ְדִלְע ופרש םָדֶא תֹומְצְִ יל םיִריִטְקַטַה תמָּבַה
 רַבְּד רֶׁשֲא תַפֹומַה הו רמאל תפומ אוהה םייכ תו
 :וילְערְׁשֲא ןָשּהַה ךפשנו עְרְקנ במח הגה החי
 + אָרְק רֶשֶא םיהלָאָהְ"שיִא רבְדִתֶא דֶלַמַה ַעמָשְכ יהו
 -לפ אה
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 ילעמ ודָיתֶא םַעְבְד הלָשו לַא-תיבב ָּבְזמַהְדלַע
 וילָע חַלָש-רֶשָא ודי שכיח והשפת ו רמאל ַחְבְזִמַה
 ןָשָהַה ךפשיו ערקנ חבְזמהְו :גויִלֶא ּהָבישהְל לָכָי אָלְ
 :קרוהי רבדכ םוהלאה שיא ןָתְנ רֶׁשֲא תפֹומַּכ חבְזמהְמ
 לפ--תֶא איל םיקלָאָה שאל וי | מא קה ןעיו

 ב

oh 

 יהו ויֵלֲא ire בשָתַו הֹוהְי ינפתֶא .םיהלֶאָה
 יּתַאהָאְּב םיהלָאָה ׁשיאדלָא למה רָבדיו :הָנשאַרְבּכ
 טיהלָאהְדשיא רֶמאַו :תֶתַמ ףל הָנְּתִאְו הָדָעָסּו הָתְיַבַה
 דאל מע אָבֲא אל יב יִצָחתֶא ילְרֶתִתִדמא מַה
 קדוצ | ןכדיפ :הֶוַה םֹוקַמַּב םיִמדהְתְשֶא אָלְו םֶחְל לכא
 -הָּתְׁשת אָלְ סח לכאתהאל רמאל ה הָוהְי רַבְדְּב יתא
 רחא דרדב ליו ּפְכְלֶה רֶׁשֲא ךִרדַּב בישְת אָלְו םִיָמ

 איב = = :לֶאדתיב"לֶא ּהָב אָּב רֶשֶא ךֶרְּב באלו 11
 -יִָּבתֶא ולדרֶפַסַו ונב אובו לאדתיבְב בשי ןק] דִחֶא
 -תֶא לֶאתיִבְּב םיה | םיהלֲאָה-שיִא הָשָעְיִרְשִַא השעמה
 :םבֶהיִבָאל םורפסו ךְלִמַהדלֶא רֶכִּד רָשֶא םיִרְבְּרַה

 וינב וארו ךלה ךרדה הזיא םֶהיִבֲא םֶהְלַא רבו ג
 :הָדּוהיִמ אָבְירָשא םיהלֶאה שיא ךלֶה רֶׁשֲא ףךרדַהתֶא

 רומחה ושב רומחה יִלדושְבַח וינְבִלֶא רמו וג
 בשי ּוהֲאְצִמּו םיהלָאָה שיא יִרָחֶא ךלּו :ויָלָע בּכְרַו +

 -רֶׁשֲא םיהלֲאָהישיִא הָּתַאַה וָלַא רמאָיַו הלאה תחת
 הָתְיְּבַה יִתַא דל וָלֲא מאו :יִנָא רֶמאֹ הדוהימ ָתאָּב וט
 תא אכלו ךתא בושל לכוא אל רֶמאֹו :םֶחְל לֵכֲאְו ו

 :זָוַה םוקמַּב םִיִמ ךּתַא הָתְׁשִאדאְלְו םָחְל לכַאזזאלו
 הָתְשַתאלְ םַהל לכאתדאל הָוהי רבְדב ילֵא רֶבְדהִכ וז

 Wi NN רֶמאֹּו הק ְָכלֶה-רׁשֲאְִררּכ כלל בֶשְת"אְל מש וי
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 הדָוהי רַכְרְּב ילֵא רד ְךֶאְלַמּו ףומְּכ איִבְנ ינאנ ול
 זכימ ְתֶׁשְ םֶהָל לכו ףְתיִּבילֶא תא ּוהֵבְׁשַה רמאל
 ₪ :םִיָמ תש יִתיִבְּב םָחָל לַכאו ותא בש זול שֶחכ
 כ היי רֶכְּד יהו י | ןַחְלְׁשֲהלֶא םיִבָשָי םה יה
 גג =רָׁשֲא םיהלָאָה שיִא-לָא ארו ויִׁשָה רֶׁשֲא איָבְנַה"לָא
 יִפ יֵרְמ יִּכ ןעי הָוהְי רֶמָא הָכ רמאל הָדוהיִמ אָב
 :ףיקְלָא הֶוהְי נצ רשא הֶוָצְמהדתֶא מש אָלְו הוה
 ₪ יִלֲא רָּכִּד רֶׁשֲא םוקֶמַּב םִימ ָתְׁשתַו םָחָל לַכאָּתַו םָׁשתַ
 -לֶא ָּךְתָלְבנ אֹוְבָת"אָל םִיָמ ְתְׁשַת-לַאְו םָחָל לֵכאההלַא
 5 וֹותְׁש יִרָחֶאְו םֶחָל יִלְכָא יִרַחֶא יהו :ףיתבַא רֶבָק
 א ּוהָאְצְמַו ךליו :ובישָה רֶׁשֲא איִבְנל רֹומֲחַה ֹולׁשְבֲח
 ומחְהְו ךְרַדּכ תֶכְלְשְמ ותַקְבְנ יקְתְווהְתיִמַיו ךרּדּכ ירא
 הכ םבישְנִא הָגהְו :הֶלְבְנַה לצִא דַמע הָיְרֲאָהְו הָלְצֲא דמע
 היְרַאָה"תָאְו ְךֶרֶרב תָכָלְׁשִמ הָלְבְנִהתֶא ּוָאְרִו םיִרְבֹ
 איכה רֶׁשֲא ריִעָב ּוָרְבַדַו ואבו הלבנה לָצַא דמע
 % לרדה-ךמ ובישָה רֶׁשֲא איִבְנַה עֶמְׁשו :הָּב בשי ןקה
 הוה יִפתֶא הָרְמ רשא אה םיִהְלאָה שיא רָמאֹ
 הי רכדכ .והתמו הו הָיִראְק היי והנתו
 97 דתְרֶא ילושבח רמאל ויְנְּבדלֶא רֶבדָיו :וֶלדרְבִד רֶׁשֲא
 28 דִרְדּב תָקְלְשִמ ותָלְבְנְַתֶא אָצְמַו ךלו :ּושְבַחְיו רומֲחַה
 הדָיראה לַכָא-אְל הלבנה לא םיִדְמֵע הָיְרַאָהְו דֹומֲחְ
 ₪ -תֶא איבְנה אָׂשַו :רֹומֲחַה-תֶא רַבָׁש אָלְו הָלֵבְנַה"תֶא
 אבו ּוהָביִׁשו רֹומֲחַה-לֶא ּוהֲחֲַו םיָהלֲאָה-ׁשיִא תַלְבִ
 ל ּותָלְבניתֶא חו :וְרְבָקְלּו דֶפְסְל ןקְוַה איִבְנה ריעדלא
 פו ותא .ורְבָק יֵרֲחַא יהו :יֵחֶא יה וילָע רפקה ֹורְבְקְב
 רֶׁשֲא רֶבָקַב יתא םָתְרבְקּו יתֹומְּב רמאל ָנָב-לֶא רֶמא
 :יָתֹמצַע-תֶא וחנה ויִתֹמְצַע לָצֲא וב רובה םיקלָאָה שיִא

 יפ
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 חבְזמהדלע הָוהְי רבְדב ארק רֶׁשֲא רֶבְדַה היי היה יִּכ גי
 :ןורמש יֵרֲעְּב רשא תֹומּבַה יֵתְבלְּ לַעְו | לָא-תיָבְּב רֶשָא

 בש הָעְרַה וכְרדמ םַעְבְרִי בשדאל הָוהרֶבְּדַה רָחֶא 8
 יהיו ודָידתֶא אלמי | ץפתה תומְב יִגָהְּפ םֶעָה תֹוִצָקִמ שעיו

 םַעְבְרִי תיב תאטחל הוד רַבְּדַּכ הנ : :תומְב נָהָּכ 4

 :הָמְראָה נפ למ דימְׁשַהְלודיחְכַהל
Car. XIV. די "0 

 זכָפְבְרִי רָמאּו :םֶעְבְרְיְִדְב הָיִבַא הָלָח איהה תעְּב א
 תרשֶא יִתְאהיִּ ועדי אָלְ תיגתשהו אנ ימוק ותשאל

sas j=. : 

 סמל הלשע דד “תלה :הוה םעהילע דלמל יֵלָ
 הָיְהיהמ ךל דיגו אה וילא תאָבּו שָבד קְּבְקְבּו םיָדָקנו
 אָבָתו הלש דלתו כת םֶעְבְר תשא ןּ שעת :רענל

 :וכישמ ונע מה יִכ תוארל לאל והחאו הוחֲא תיב
 קדָאְּב םֶעְבְרִי תשא הגה והָיחַאדלֶא רֶמָא הוה

 זוכו ה אוה הָלֹחִכ הֶנְּבדלֶא ְּךִמִעַמ רֶבּד שררל
 מש יהו :הָרָּכנְתִמ איָהְו ּהָאֹבְכ יהיו היל רַכדִּת
 תשא יא רָמאּו התַפב הָאְּב הילר לוקדתא והָיחַא
 :השק דילא חלש ימנו הָרְכִנְתִמ תא ה המ םַעְבְרִ
 ןשי לארש יהלֲא הָוהְי רַמֶאהְּכ םעְבְריל יָרְמֲא כָל

ee eee 

 :לֵאְרשי ימע לע די ךִּתֶאְו םָעְה ךופמ ְּיִתֹמְרָה רֶׁשֲא
 יה אלו דל ָהנּתֶאְו דוד תיכמ הָכְלְמַמַהיתֶא עַרָכָאְ 5

 -לָכְּב יִרַחֶא דלה רׁשֲאו יִתֹוצִמ רמָש לש דוח יִדְבְִּ
 למ תושעל ערתו :ִנְִּב רשיה קר תושעל ובְבְל 5

 םכירחא םיהלָא .ףלזיהשעתו דלתו .ףנפל ּוְהְירֶשִא
 נגה ןל :דוג ירחא תְכַלַשה יתאְו יגמיעכהל תֹוכָּסִמּו '

 ןיתשמ םַעְבְריִל יתְרְכהְו םָעְבְרִי תיָּבילָא הַעְר איבמ
 ריקב 7 ה
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 םֵעְבָרי-תיִב יִרמִא יִּתְרעַבּו לֵאָרְׂשִיְּב בּועְו רּוצע ריִקְּב
 :ג ּולְכאי ריִעָב םַעְבְרַיל תמה :ֹומת"רע ללה רעבי רֶׁשֲאַכ
 :רוהי יכ םימשה ףוע ולכאי הָדְׁשּכ תמַהְו םיִבְלְכַה
 12 תַמּו הָריֵעָה ילנה הָאבְּב .ךתיבל יכל ימוק ּתַאְו :רְָּ
 9 ובל הָחיִּכ ותא ורבו טַארְׂשִידלכ ילדורפסו :דֶלִיַה
 הָוהְילֶא בוט רָב וכדאָצְמְנ עי רָבְקְלֶא םַעְבְרִיל אבי
 ג4 לע למ ול הָוהְי םיקחְו :םֶעְבְרָ תיבב לארשי יהלֶא
 כג הָמּו םֶיַה ה םֶעְבָרי תיתֶא תיִרְכי רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי
 וט ֹםםִימַּב הָנקַה די רֶׁשֲאַכ לֶאְרְשתֶא הָוהְי הָכֲהְו < :הָּתָע
 רשא תאֹוַה הָבּוטַה הָמָרֲאָר לעמ לֵאְרְׂשִיהתֶא שָתָנ
 -זרֶא ּושָע רׁשֲא ןעי רֶהָנל רֶכַעִמ םר םקיתובאל ות
 6 לֵלְנְב לֶאָרְׁשִײתֶא ןח :הָוהְרתֶא םיִסיִעְכִמ םֶהיֵרְׁשֲא
 ;"לארשידתַא איִמֲחָה רֶׁשֲאַו אָטֲח רֶׁשֲא םֶעְבְרִי תואָטַח
 וז דףַסְב הָאְּב איה הָתצְרת אָבּתַו לת םִעְבְרי תשא םֶכָּתַו
 18 לארי ולדּדָפְו ותא ורק :תמ רעהו תיבה
 9 רָתְו :איִבְנַה ּוהָיחַא ודבעְדִדָיִּב רֶכּד רֶׁשֲא הָוהְי רֶבְרכ
 -לע םימּותְּכ וה ּךֶלֶמ רֶׁשֲאו םחלנ רֶׁשֲא ברי רָב
 כ ְךְלְמרׁשַא םיִמַָהו :לאְרְשי יִכְלַמְל ימיה יִרְבִּד רֶפס
 דלמיו ויתבא"םע בָּכשיַו הָנָש םִיַתְׁשּו םיִרְשָע םֶעְבְרָי
 2: הדוהיב למ הׂמלְׁשְדַּב ם םֶעְבַהְרּו = :וָתחּת כ בֶדָ
 הָרָשָע עַבְׁשּו וכְלמְּב םָעְבְִר הָנָׁש תֶחֶאְו םיִעְּבְרֲאָדְּב

 םישל הוה רָֹּכירׁשִא ריעל םלָשוריִּב למ ו הע
 ;דמענ ומא םָׁשְו לֵאָרְׂשִי יטבש לכמ םָׁש ומשדתֶא
 ₪ ותא ּוִאְנַַו הָוהָי יִנִעְּב עַרְה הָדּוהְי שעו :תיִנמעֶה
 23 =םֶנ ב :ואטח רֶׁשֲא םָתאֹטַחְּב םָבֲא ּושָע רֶׁשֲא טכמ
 הָהֹבְג העְבנלַכ לע םיִרְׁשֲאַו תובָצַמּו תֹומָּב םהל הָמַה

 + "לככ וש ץֶרַאָב הָיָה שדקדסת :ןנעֶר ץע"לְכ תמו
 תבעותה
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 :לֲאָרְׂשִי ינְּב ינפמ הֹוהי שירוה רשא םיוגה תֶכָעוְּתַה
 -דלמ קשוש הָלָע םעבהְר למל תיִׁשיִמֲחַה הָנָׁשַּב יֵהַו הכ
 -תֶאְו הָוהְיתיִּב תֹוָרְצֲא-תֶא חיו :םלשורי-לע םִיַרְצִמ 6

 יְמ"לָּכדתֶא הו הקל לָפהְתַאְ ךְלַמַהְתיִּב תורצוא
 םּמְחַּת םֶעְבַחְר למה ׁשֵעַו :הָמלָׁש הָשַע רשא בהוה גז

 חַתַּפ םירמשה םיצרה ירש דיל דיקְפהְו תֶׁשֲחְנ ינגמ
 זבואשי הוהי תי ךלמה .אָבְדידמ יה :ךְלמַה תב 5
 םַעְבְְר יִרְבִד רֶתָיַו :םיִצָרָה .אָקלא םּבישָהְו םיִצָרָה ל

 עבר :ןיבו סער ה הָתָיַ ה הממ :הָדוהְי יִבְלַמְל ל
 ויָתבאדסע רבָקיו ויתבֲאדסִע םֶעְבִחְר בָּכשַו :םימוהלְּכ ג

 םִיכָא ךְלמו תיִנמַעָה הָמענ מא םשְו דוד ריעְב

 :ויָתֲחַת וֵנָּב
 .Car. XV ומ וט

 םִיִבֲא ךלמ טֵכְנְְּב םעְבְרִי ְךֶלַמל הָרְׂשָע הָנֹמָׁש תַנָׁשְבּו א
 הכעמ ומָא םשו םלשוריּב דֵלֶמ םיִנש שלש :הָדּוהְי-לַע ?
 הֶׂשְע-רְׁשֲא ויֵבָא .תואטה-לֶכְּ דל :םולָׁשיבֲא-התב 3

 דוד כָבְלַּכ וימלֶא הָוהיהממ לש ובל הָיָהאְלו וינפל
 םלשּוריּב רג ול ויָהלֲא הוה ןַתָנ דוד ןעמל יִּכ ווְבֲא 4
 רׁשֲא :םֶלְׁשוי=תֶא דימעקְלּו ויל ֹוְב"תֶא םוקָהְל ה

 רֶׁשֲא | למ רקדאלו וה יניעב רׁשָיַה-תֶא דֶוד הֶׂשָ
 =רֶמֲחְלִמּו :יתחַה הירּוא רבדּכ קר וייַה ימי לכוהוצ 6
 יִרְבִּד רֶתָיְו :וָיַח ימי"לְּכ םַעְבְרִי ןיִבּו םעְבִחְרְדִיִב הָתְוָה ז

 ירד רָפְסְלָע םיִבּותְּכ .םָהיאלָה השע רֶׁשֲא"לְכְו םִיָבֲא

 ןכו כא ןיפ הוק הָמְחלמו הוה יכלמל םִמה
 יָד ריב ותא ָרְבְק ויתבָאדסע םִיִבִא בָּכשַו עברי
 םעְבְרִיל םיִרָשע תנָשְבּו = :וָתְחּת נב אָכֲא למ
 ךלמ -
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 י תרַחַאְו םיִעְּבְרַאְו = אָמֶא ּךְלֶמ לֵאָרְׂשי ךלמ
 :םכולָשיִבָאתפ הָכעַמ ומא םֵׁשְו םֶלְשּוְיִב למ הָגְׁש
 ג רבע = ויבָא רֶודְּכ הָהְי עצב .רֶׁשַה אָסֶא שעה
 ושָע רֶׁשֲא םיִלֶלְגַילָּכ"תֶא דס ץֶרָאָהְִמ םיִשדקַה
 ג -רֶׁשֲא הָריִבנמ הרסו מא :הָכְעַמתֶא | םו :ויָתֹבֲא
 ּהְָצלְפמההָא .אָסֶא תַרכַמ הַרׁשֲאל תֶצְלַפִמ הָתְשע
 ג4 אָסֶאיבְבְל קר ורפאל תֹומְּבַהְו :ןורדק לחנּב ףרשינ
 ומ ושְדְקְוויִכָא ישְדְקְדתֶא אָבְנ :ימלְּכ הוהיחמע םלש היה
 6 אַטָא ןיּב הָתָיַה החלו :םיִלְכְו בָהָו ףַסּכ הוה תב
 17 -ךלמ אשעב לע :םֶהיִמלָּכ לארשידדלמ אשעב ןיבו
 אָבְו אצי תַת יִּתְלָבְל הָמְרָהדתַא ןְב הדוהו-לע לארשי
 18 בָהְוהְ ףסָפַהילָכתֶא אָסֶא חשו  :הדוהי ךְלִמ אָפָאְל
 למ: תיּב תורָצוֶאדתֶאְו הָוהְידתִיִּב תָֹרְצוִאְּב ו םיִרָתונַה
 ךכ רדהְרְבְדלֶא אָסֶא ףלמה םחְלשיו וידבע יב םנתנ
 :רמאל קֶׁשָמַדְּב בשיח םֶרֵא למ | ןויזחדּב ןֶּמרְבַט
 ₪ ל יִתָחַלָש הגה .ףִכֲא ןיכו יבא ןיפ עבו נב תי
 "למ אָׁשְעַּב"תָא ְךְתיִרְּב"תֶא רפה - בה ףָכָכ דחש
 5 אָסֶא למה"לֶא דדָהְרַּב עמשיו :יִלֲעַמ הֶלעי "לחש
 ליו לארי רָע ול-רְׁשֲא םיִלַָחַה ישא חלש
 .תֹרנקלּכ תֶאְו הכעמהתיב לָבֶ תאו ןינתֶאְ ןויעדתא
 עו תנְּבִמ ללחו אָשְעַב עמשכ יהו :יִלּתְפנ ץרַאילָּכ לע
 ₪ תא עימשה אָסֶא ךְלַמַהו :הֵעְרתְּב ביו הָמְרָהתֶא
 ;הריִצָעדתֶאְו הָמְרַה ינבַאהתֶא ואש יקָנ ןיא הָדּוהלְּב
 ןמינמ עַבְנתֶא אָסֶא למה | םֶּב ןְביַו אָשָעַּב הָנְּ רֶׁשֲא
 93.=-לְָו ותְרובגהלְכְו אָסֶא ידְבְּד-לְכ רַתְו :הַּפְצמַהתֶאְו
 -לע םיבותכ הָמַהדאלה הָנְב רׁשֲא םיִרְעָהְו הֶשָע רֶׁשֲא
 זרֶכָח ותק תעל ל קַר,הָדהְ יכלמל םיִמָיַה יֵרְבִּד רֶפַס
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 ויתֹבֲא-סע רֵבָקו ויָהֹבֲא-סִע אָסֶא םַכְׁשיַו :יָלְנַריתֶא
 בד :ויתְח ונְּב טָפְׁשוהי ךלִמיו ויכָא ךֶד רעב הכ

 || קמ אָקֶאְל םיִתְש תנָשּב לַארשי-לע ךלִמ םֶעְבְריּ
 הָוהְְניעְּב עֶרָה שעיו :םִיָתְנׁש לארשידלע ךלמיו הָדּוהי <

 :ילאְרשידתַא איטחה רשא ותאָטַחְכו ויבָא ְֶרָרְ דל
 אשעב וה רכשו תיבל הָיַחֲאדְב אָשַעּכ וילָע רשקיו לז

 -ַע םיִרצ לֶאְרְשיילָכְו בדו םיתשלפל רש ןותְבְִּ
 הָדּוהְי למ אָסְאְל שלש תנשב אָשָעְב והתמיו :ןותְּבִנ א
 דאל םֶעְבְרִי תיב"לְּכ"תֶא הכה וטְלְמְכיהו :ויָתַחַת למי 9

 רֶׁשֲא היהְי רבדכ ודְמְׁשַה"דע םעברול הָמשְנלְּ ריִאָשה
 רׁשא םַעְבְרִי תואטח-לע :ינלישה הָיִחַא ודְבַעְדדְיְּב רָּבִּד ל

 -תֶא סיִעְכְה רֶׁשֲא וסַעְכְב לארשתַא איִטֲחַה רשאו אטח
 השע רֶׁשֲא"לְכְ בָדנ יֵרְבַּד רָתְו :לארשי יהלֶא הוי גג

 :לארׂשי למל םיִמיה רָב רקע םיִבֹתָכ סהלה

 אׁשעַב למ ה הדו למ אסא שלש תַנָשּב = :םָהיֵמְי
 :הָנְש עברו םיִרְׂשְל הָצְרתּב טָאְרְשידלָכ"לע הָיחַאְרְב

 רשא ותאָטַחְבּו םַעְבְרִי ְךָרָדְּב כ הָוהְי יניִעְּב עֶרָה שעיו 4

 :לֶאְרְשיתֶא איטה
 .Car. XVI ומ ןט

 :רָמאל אָשְעַּב=לע יִננחְִב .אּוקידלֶא הָוהְירַבְד יָה א
 מע לע ריִננ ְךנתֶאְו רֶפָעַהְְדִמ יִתֹמיִרָה רׁשֲא ןע 2

 לֵאָרִׂי יִמעתֶא איטחתו םעְבְרִי ְךִרָרְב ו ךלתו לארי
 יֵרָחֲאְו אשעב ירא ריעְממ יה :םָתאֹטַהְּב יִנסיִעְכַהְ 3
 זרמה :טָבְנְּב םעְבְרִי תיִבְּכ ךְתיִב-תֶא יִּתְחִ ֹותיֵב 4

 ולכאי הָדָׁשַב ול תמה .םיבְלְכַה ולכאו ריִעְּב אשעבל
 ֹותְרּובְּו הָשַָע רשֶאו אָׁשֲעַב יִרְבּד רֵתְו :םִימָׁשַה ףוע ה
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 :לארשי יכלמְל םיַמַָה ירְבּד רפס"לע םיבּותְּכ םהדאלה
 6 זרָלֵא =למו הָצְרתְּ .רָבָקו ויְתֹבַאדמע אָׁשְעַּב בֵּכְׁשּו
 ז קדְוהְיירַבּד איִבְנה יִנָנְחְרְב אוהי דָיְּב םְו :ויָתְחַּת נב
 | הׁשֲע-רׁשֲא | הָעְרְהדלָּ לע ותיִּבלֶא אָשַעָבְלֶא ל הָיַה
 םַעְבְרְי תיִבָּכ תויהל וידי השעָמְּב וסיעבהל הוהְי יִניֵעְּב
 8 קדנש ׁשָׁשְו םיִרָשָע תַנְׁשְּב :ותא הָּכַהרֶשֶא לע
 לֵאְרְׂשִי=לע אָׁשְעְְַּב הלא ךלמ הָדהְי ךלִמ אָסֶאְל
 9 תריצחמ רש יִרְמְז ודב יל רשקיו .:םִִתְנָש הָצְרַתְב
 -לֶע רֶׁשֲא אָצְרַא תיִּב רוכש הֶתש הָצְרַתְב אּוָהְו בֶכְרַה

 י םיִרְשָע תָנָשּב ּוהָתיִמַַו יהָּכַמ ירמז אָבִיו :הָצְרִתְב תיבה
 וו וכְלְמְב יהו ויִתְחַת ךְלִמִו הֶיהְי ךלמ אָסֶאְל עַבְשְו
 ריאשהדאל אָשְעַּב תִיְב"לֶּכְדתֶא הָּבִה ואָסַּכילַע ותְבְשְּ
 וג דלָּכ תֶא ירמז דמש :ּהְערי ולאו ריקְּב ןיתשמ ול
 ךיּב אָׁשְעַּבילַא רֶבִד רֶׁשֲא הָוהְי רֶבְדִּכ אָׁשְעַב תב
 9 נב הָלֶא תואטחו אָׁשְעַּב תואטַח"לְּכ לֶא :איבָנַד אּוהי

 "תֶא סיִעְבַהְל לֵאָרְׂשִי-תֶא ּואיִטְחַה רֶשֶאְו ואָטַח רֶׁשֲא
 44 דלָכְו הָלֵא יִרְבִּד רֶתַיו :םֶהיֵלְבַהְּב לַאָרְׂשִי יהלָא הוה
 םימוה ירְבּה רֶפסלע םיִבּותָּכ םה"אולה השע רשא
 וט אָסְאל הָנָש עַבְשְו םיִרָשָע תַנָשֶּב :לארשי יבלמל
 םַעָהְו הָצְרְתַב םִִמָי תַעְבְש יָרְמְז ּךְלֶמ הָדוהְי למ
 15 םםינחה םעָה עמשיו :םיִתשְלְפל רשא ןָֹתְבלע םינח
 לֶאְרְשי"לְכ וכל ךלמקדתא הָּכַה םגוילמ רשק רמאל
 :זדגחמּב אוהה םויּכ לֵארׂשִי-לע אָבְצְדרַש יִרָמָעְתֶא
 :הֶצְרִת"לִע ורצו ןֹוָתְבנמ מע לארשידלכו יִרְָמָע הלעיו
 ןומְרַאהלֶא אבו ריִעָה הדכלג וכ יִרְמְז תֹוֲאְרַּכ יה
 ופ "לע :תֹנַו ׁשֵאָּב ךְלְמתיִבדתֶא ויל ףרְׂשי ךלֶמַה-היִ
 תֶכְלְל הָוהְי ינעְב עֶרְה תושעל אָמִח רֶׁשֲא ויתאטח
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 "א איטְחַהְל הֶשָע רֶׁשֲא ותאָטַחְבּו םֶעְבְרִי ְּךָרָרְב
 םהדאלה רשק רֶׁשֲא ורשקו יז יִרְבִד רָתְו :לֶאְרְשָי כ

 :לֶאְרְשְ יכלמל סימה ירד רֶפְס"לַע םיִבותּכ
 ינבת .ירָחֶא הָי םֶעָה יִצֲח יצחל לארי םַעָה קָלָחָי ןָא ו

 רשֶא םְעֵה קזחיו :יִרְמְע יֵרֲחַא יִצֲחַהו וכילמהל תניִנְרְב
 תר תניב ינְבת ירח רֶׁשֲא םעָקתֶא יִרְמָע יֵרֲהַא

 אָסֶאְל הָנָׁש תַהֲאְו םישלש השב :יִרָמָע למ יָת 3
 הגש הָרְׂשְע םיִתש לֶאְרְשוילע ' ירְמְע ךְלִמ הדוהי ךלמ
 תֶאְמ ןורְמש רָהָהתא ןקיו :םִנָׁששְׁש ךְלִמ הָצְרַתְּב
 ריִעָה םשדתא אָרְקַו רֶהָהדתֶא ןְבַנ ףסכ םיִרְּכִכְּב מש

 הרשע וחמש רֶהָ וגדא רֶמֵש-םׁש לע הָיְב רָעַא הכ
 לי .:וינפל רׁשֲא לְכִמ ער וחי גיְֵּב עָרָה יָרְמָע ₪

 -תֶא איָטָחָה רֶׁשֲא ויתאַטחְבו טְבְְְּב םֶעְבְרָי ךרדלְכְּ
 ּוםָהיִלְבַהְּב לֵאָרְׂשִי יִהלֲא הָוהְיתַא םיִעְכַהְל לֵאָרְׂשִי

 דאלה הְָׂע רֶׁשֲא וִתְרוְבְנו הֶׂשָע רֶׁשֲא יֵרְמְע יֵרְבִד רֶתָב לז
 :לאָרְׂשִי יכלמְל םיִמָיה יִרבַר רפקלע םיִכּותְּכ םה

 בֶאְחַא ךלמיו ןורמשְּב ךבקיו ויֵתבַא-ע יִדְמָע בָכְׁשו 8
 ללֵאָרְׂשילע 5 מע בָאְחַאְ :ויּתְחַת נב 9

 ךלמיו הָדוהי למ אָסֶאְל הֶנָׁש הָנֹמׁשו םישלש תב
 זכיתשו םיִרְׂשְע ןולמְׁשּב .לֵאָרְׂשחלע יֵרְמְעְרַּב בֶאָחַא
 רשא לפמ הוה יניִעְב ערה יִרָמָעְְּב בָאָחַא שעיו :הָנָׁש ל
 חכו טָבְנְדַּב םעֶבָרְי תֹואֹטַחְּב וְכָל לקנה \ יהו :וינֲפְל ג

 הב דל םינריצ ךלמ לעַבְתָאתַּב לבֹוַאתֶ הֵׁשֲא
 לעב תי לעכל הבומ םקיו .:ול ּודּתׁשִו לעבַהתֶא 9
 ףסויו הָרְׁשֲאָה-תֶא בָאְחַא שעו :ןורמִׂשְּב הָנֶּב רׁשֲא 5

 ילפמ לֵאָרשִי יהלֲא הוהייתַא םיעְבהל תושעל בָאָחַא
 תיפ לאיח הָנָב ויִמָיִּב :וָנפְל ויה רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי יִכְלִמ א

ae -ילאה  
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 וריִעָצ םיִנׁשְבּו הָדְסִי ורכְּב םֶריִבֲאַּב הָחירידתֶא יִלָאָה
 נב עשוהְיךִיְּב רָּבִד רשא הָוהְי רֶכְדּכ ָהיִתְלִד ביצה

 ג . Car. XVIIזי

 א דוח .בָאְחַאלֶא .לֶעלג יִכָשְתִמ יִבָשַתַה והָילֲא רֶמאֹּו
 יךיהיחסא נפל .יתדמקירשַא לֵאָרְׂשִייהלֲא הוי

 יֵהְו :יֵרָבְד יפל"סא יִּכ רַמָמּו לט הָּלֲאָה םיִנָׁשַה 2
 ?דמדק דל תינָפּו המ ךל :רמאָל לא והרב 3
 הָרָיַהְו - :ןדריה נפל רֶׁשֲא תיִרְּכ להב ּתְרַתְסִו 4

 ה דיו :םש לבלבל יתיּוצ םיִבְרְעְקְתֶאְו הָתְשת לָחְנְמ
 ינפילע רשא תיִרְּכ לֵב בש דלה הָוהְי רָבְרַּכ שי

 םֶחְלְו רֶקּכּפ רבו םֶחְל ול םיאיבמ םיִבְרעָהְו :ןדריה 8
 ז שבו םיִמָי ץקמ יהיו :הָּתְׁשי לחנהְמו בֶרָעְּב רָשְבּ

 הְדְוהְירבְד יהָיו :ץֶראְּב םָׁשָנ היָהדאל יִּכ לַחָנַה 3
 םש בש ודיצל רשא הָתְפְרַצ ךל םוק :רָמאל וָלֲא *

 י ךלוו | םקו :ףלפלכל ָנֶמְלַא הָשא םש יִתיוצ הנה
 קדְנמְלא השא שהנה ריִעָה חַתָפילֶא אבו הָתְפְרִ
 דטעְמ יִל אָקְיִחְק רמאיו היִלֶא ארקיו םיצע תֶשָשקְמ
 וג רמאיו היִלֶא ארקיו תַחְקְל .ךלתו :הּתׁשִאויֵלְּכַב םמ
 וע ליחלֶא הָוהיקיח רָמאאַו :דַריְב םֶחְלְִתפ יל אנדיחקל
 ןמשטעמו דכּכ חמק"ףכ אלמא יִּכ גועמ יל"שיהסָא
 והיתישעו יִתאָבּו םיצע םינש תַׁשׁשִקִמ ינְנֲהְו תחפצּכ
 ו =ַא והָילא הלא רמאּו :ּונְתָמְו והנלכַאו יֹנבלְו יל
 הָגטק הָנְע םָׁשֹמ יִלְדישָע דָא ךֵרָבָרכ ישע יאָפ .יִאְריִּת
 ג יִּכ :הָנֶחאְּב ישעָת דְבלְו ךלו יל תאצֹוהו הֶנשאָרְב
 הדַלְכִת אל ! הַמָּקַה דַכ לארשי יהלֶא הוהְי רמָא לכ
 -ִכַע םֶׁשְנ הָוהיתִת םוי דע רֶכֲחַת אֶל ןָמשה תַחּפְצְ

 -אוה לֵכאֵתַו והָיִלֶא רבֶרכ השעתו ךלתו :הָמדֲאָה נפ ₪
 איהו לש קמה שי
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 זרַתַּפַצְו הָּתְלָכ אֵל חַמָּכַה רכ :םיִמָי ּהָתיֵבּו איה ופ
 :והילא דִיְּב רָבֹד רֶׁשֲא הָוהְי רבדּכ רַסְח אל ןְמַׁשַה

 זרלעב הֶשאָהְרִּב הָלִח הָלֲאָה םיִרָבְדַה לחא יה | וז
 וכדהרתונהאל רֶׁשֲא דע דאמ קח ֹולָח יהיו תָּבַה

 לאה שיא ְּךלְו ילדהמ ּוהָילא"לֶא רֶמאהו :הָמָׁשִנ 8
 רֶמאַֹו :יִנְּבדתֶא תיִמָהְל ינועהתַא ריכזקל ילא תאָּב ופ

 -ללֶא ּוהלעיו ּהָקיִחְמ ּוהחקיו נֶּבתֶא יִלחינת הלא
 אָרקיו :ותשמ"לע והבְכשיו םש בשי אוה"רַשא הילה כ

 -רָשֶא הֹנמלַאָה-לע םגה יטלַא הָיהְי רמאו הֶוהידלֶא

 דָרֹמְתַו :הָנּכתֶא תיִמָהְל תעְרַה הָּמְע רֶרֹוגִתמ יא
 הדָוהְי ךמאיו הָוהייזלָא ארכו םימָעָּפ ׁשֶלָׁש דָלָיַהזלַע

 הוי עמשמ :וּכְרְקילע וה ְליַהשַפג אָנ"בְׁשִת יהלֶא מ
 חקיו :יחו וברכיזלע דליה-שפנ בשָתַו והָילא לוק 2

 והנִתִו הָתָיַּבַה הילפההןמ והדריו דליהדהתַא והלא
 -ילֶא הָׁשֲאָה רֶמאּתַו זנב יח יאר ודילַא רמאוו ּמִאְל
 הָוהְידרַבְדּו הָּתא םיהלֶא שיא יכ יִּתְעַדְו הֶז הָתַע והילא

 :תַמָא ךיִפְּב
 .Car שזז. חי זרי

 ?ךנשּב הָילֲא-לֶא הָיָה הוי רבְדּו םיכר םיִמָי יהי א
 רַמָמ הְנִתֶאְו בָאָחַאזלֶא הֶאְרֶה ךל רָמאַל תישילשה

 בָאהא-לָא תִֹאָרַהְל יהילֲא ךליו :הָמָרֲאָה ינפדלע ל
 | עא והָידְבְעלֶא בֶאָחַא אַרְקִו :ןוְמְשְּב קָזח בָעָרָהְו 5
 יהיו :דָאמ הוהיחתֶא אָרְי הָיָה ּוהָיִרְבַעְ תיִבהְלע 4

 תרָאמ ּוהָיְרְבְע הקו הָוהְי יֵאיִבְנ תַא לָבְעִא תיִרְכַהְּב
 חל םֶלָכְלַכ הֵרְעַמַּב שיא םיִשָמֲח םאיּכחיו םיִאיִבְנ

 -לָכְילֶא ץֶרָאָּב ךל והידְבָעְלֶא לָאְחִא רמאה :םֶֶמְו ה
 היה ריִצָח אֵצְמַנ \ | ילוא םילחנהדלכ לֶאְו םִימַה יניעַמ
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 -תֶא םֶהְל וָכּלַחַו :הָמֹהְּבַהִמ תיִרְכִנ אולו דֶרֶפָו סוס
 והְיְדָבֹעו בל דא ּדרָדְּב לק בָאָחא הָּברְבעל ץֶרָאָה
 דגהו ךרףפ \הידכע יהוו ודל דחֶאהְדְרדְּב ךלַה
 הז הָתַאַה מאו ונפל לפיו והכי 'ותארקל והילא
 :והילא הנה ףינדאל רמא דלי נָא ול מא : ה יָלֲא יִנֲֹא

 בֶאְהַא יב בעת ןָחנ הֶּתַאהיִּכ יִתאָמַח הָמ רֶמאֹו
 רֶׁשֲא הָכְלַמִמּו יוָנישידםא יִהלֶא הָוהְ | יח :יִנתיִמֲהל
 -תֶא עיּבשהו ןיא ּורְמֲאו ףשקבל םָׁש יִנדַא חלשדאל
 רמא התא הָחַעְו :הָּכֲאַצִמִי אל יּכ יוגהדתאְו הָכְלַממַה
 האמ ךלא | יג הְָהְו :ּוהיְלֶא הנה ךינראל רַמָא ל
 בָאְחְאְלדיגהל יתאבּועְלַאהאְל רשאדלע דאשי !הוהי חור
 ו -אלֲה :יִרְענִמ הְוהָי-תֶא אָדְי ְךדְבְו ינגרהנ ךאְצמי אל
 יאיְבְנ תא לְבקַא גרַהּב יִתיִׂשְעירְׁשֲא תא ינדאל גה
 טביִשָמָח םיִשָמָח שיא הֶאְמ הוה יִאיבְנִמ אָבָחַאְו הוה
 א רַמא הָּתַא הָּתִעו מו םֶחְל םֶלָכְלַכאְו הָרְעְמַב שיא
 ש ּוהָילֶא רַמאֹו :יגנְרֲהו והילא הנה דינראל רמָא דל
 קרארא םויה יּכ וינפל יִתְדַמַע רשא תואָבְצ הָוהְי יח
 באחַא דלי ןל"דגמ בָאְחא תארקל ּוהָידְבְע ךלינ ::וילא
 רמו והילאדתֶא בָאְחא תֹואְרּכ יהו :ּוהילֲא תאָרקל
 תרכע אל רָמאַּו :לארשי רכע הז הָּתַאַה ולא בָאְחא
 תֹוצִמ"תֶא םֶכָבזעב יבא תיכו הָתַאזסא יּכ לֶאְרְשידתֶא
 -תֶא יל ץֶבָק חלש הו :םיִלָעְבַה יִרָחֶא ךְלִַו הוה
 -עברַא לבה יִאיִבְנדתֶאְו למרּכַה רה"לֶא לארי
 ןחלש יִלָכָא תואמ עֶבָרֲא הָרשֶאַה יִאיִבְנו םישמחְו תואמ
 -זרֶא ץפקיו לארשי יִנְּפילְכִּב בָאְחִא חלש" :לָבְזא
 םעֶה"לְלָא והלא שנו :למְּכַה רֶקילא םיִאיבנה
 הָוהְי-םַא םיִפעְפַה יתְׁש"לַע םִיִחְספ םָּתַא יִתְמְדַע רמי
 םיהלאה בלא
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 ינעדאלו .רכע ול לעפקהמשו וא ל טקה
 יתְרתונ יא םֶעַהְלֶא .והילא רמאו :רבּד ותא םַעָה 9

 םיִשָמָחְו תואַמדעּבְרא לַעַּבַה יִאיִבְו יִדַבְל הוהיל איִבְנ
 דַחֶאְה רֿפַה םֶהְל ּורָחְבַו םיִרּפ םינש ונלדונתיו :שיא 3

 | הֶׂשֲעֲא יִנֶאְו ומישי אל שָאְ םיִצעַהדלַע מישו והחתניו
 :םיִׂשֲא אל ׁשֲאְו םיצעה--לע + יִּתַתְנְו דַחֶאה רַּפַה--תֶא
 הָיִהְו הֹוהי-םְׁשְב אֵרְקֲא נאו םֶכיִהְלֶא םֵׁשְּ םֶתאְרְו
 םְֶה"לְב ןעו םיִהלֲאָה אּוה ׁשֵאְב הָנעַרְׁשֲא םיִהלֲאָה

 ורחב לעבה יאיבְנל והלא רָמאיו :רבדה בוט ורמאיו הכ
 וארקו סיפרה םתַא יִכ השאר ּושַעְ דָחֶאָה רַּפַה םֶכְל

 -רֶׁשֲא רֶפֲה-תֶא וחקוו :ּומיִשָת אל שא םֶכיֵהְלֲא םעְּב א
 --רעְו רָקבַהְמ לַעָבִהםשְב ּואְרְהו שעוו םֶהָל ןתְ
 וחְסְפַו הש ןיִאְו לוק ןיִאְ ונע לעפה רמאל םיבָרְצַה

 םםֵהָּב לֵתַהו םירָהצב יהיו :הֶׂשְע רֶׁשֲא חומה 21
 ַחיִשיּכ אוה םיִהלֲאיכ פודנילוקב ואְרְק רַמאיו ּוהיְלֲא

 וארקו :ץקיו אוה ןשי ילוא ול ךרדרכו ול .גיִשדיִכְו 8
 -דנ םיִחַמְרְבּו תֹובְרֲחַב םֶמּפְׁשִמכ ּודְנְִו לויד לִקְּב

 דע יאְּבנְתַו םִיַרָהָצַה רַכָעַכ יה :םֶהיֵלֲע םֶּדיּדְפָׁש ₪
 רמאנ :בשק ןיאו הנעְךיאְו לוקךיאו החנמה תֹולֲעל ל

 תפר וילא םֶעָהלְכ ּוׁשְגַו ילא ּושָג םַעהְ"לַבְל והילא
 הרשע םיתש הלא חשו :םּורָהָה הוהי חּבֶזִמתֶא 31

 הָוהְיזרַבְד הָיָה רֶׁשֲא בקעידינב יִטְבְש ךַפְסִמְּכ םיִנָבֲא

 םְֶבָאָהיֶא הנְבַ :ץמש הָיִה לאְרְשְי רמאל ֹוְלֲא א
 ביִבָס עֶר םִיִתאָכ תיִכָּכ הָלְעִת שנ הָוהְי םָשָּב במ
 "לע םׂשיו רֶפהדתֶא חתנו םיִצעָהְתֶא ךְרעיו :חָבְִמל

 -לע ּוקציו םימ םידכ הָעְּבְרַא ואְלִמ רמאיו :םיִצַעָה 4
 שלש רֶמאֵּמ ונשינ ּונָש רָמאָיו | סיעה הלה

 ושלשיו
 הפי 'קיח ז 1.
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 הל הָלְעְּתַהיתֶא םגְו חָּבוִמַל םיִבָכ םימה וכל :ּוׁשָלַׁשו
 38 איִבְנה והילא שנו הַמְנִמַה תֹולֲעַּב | יהיו :םִיַמדאָלִמ
 ריק עדוי םויה לֵאָרְִׂיְו קָהְצִי םֶהְרְבִא יהלֶא הָוהְי מאיו
 תֶא יִתיִשֶע ָךיִרְבְדְבו ףדְבַע ינֲאו לֶאְרְשִיְּב םיָהְלֲא הָתַא
 וז הוה םַעָה רו יננע הָוהְי ינגע :הָלֶאְה םיִרָבּדַילְּ
 :תינרחא םָּבְלתֶא תְּבְסַה הָּתַאְו םיקלָאָק הָוהְי הָתַאְיְכ
 38 "תרֶאְו םיִצְעהדתַאו הלֹעֶההתֶא לכאָתו הוהידשא פת
 :הָכֲחל הָלְעּתַּבירְׁשַא םִיַפַה-דתֶאְו רַפְעָה-תֶאְו םיִנָבַאָה
 9 תאוה הוה ורְמא םהינפדהלע ולְמַ םֶעֲה-לַכ ארו
 מ זבָהְל והיִלֶא רמאו י:םיִהלֲאָה אוה הוה םיִלְלֲאָה
 םושְּפַתַו םהמ טלמילא שיא לֵעַבַה יִאיְבְנתֶא | ושפת
 4: רָמא :םש םטָקְשו ןושיק לֲחנ-לֶא ּוהָילֶא .םדרזמ
 :םֶשְגה ןומה לקרב הָתְּׁו לָכֲא הָלָע בָּאְחַאְל והלא
 4 שאר"ילֶא הלע .ּוהילֶאְו תותשלו לָכָאל בָאְחַא הלעיו
 8 דלא רַמאו כרב יב ןנְפ םשוו הָצְרַא רה לְמְרכַה
 ןיא רֶמאֹו בו לער םִיְדָרְר טה אנחהלע .ורענ
 4 רֶמאֹו תֵעבׁשַּב יהו :םיִמָעַּפ עַבַׁש בֵׁש רָמאו הָמּואְמ
 רַמָא הָלָע רמו םימ הָלֹ שיִאףַכְּכ הָנטְק בע"הנה
 זמ דדע | יהיו :םָׁשְנַה הכרצעי אָלְו דרו רֶסָא .םאחַא-לא
 זכָשנ יקָיו חּורְו םיִבָע ורדקְתה םִיִמְשַהְו הּכידָעְו הָּכ
 4 קרָתְיַה הוהְי דיו :הלאערזו ךליו בָאָהַא בכרי לחג
 הָכֲאְב-דע בֵאָהַא יגפל ץֶרז וינְתמ םנשיו הילֲא-לָא
 : הלא

 טי .Car. XIX ש

 א -לָּכ תֶאְו הְָיְלֲא הָשָע רֶׁשֲא-לְּכ תא לֵבֹזיִאְל בָאְחַא ךנַ
 ג לביא חֶלשתַו :בֶרַחְּב םיאיִבְנַהדלָּכדתֶא גרה רֶׁשֲא
 פסי הָכְו םיהלָא ןושעיײהכ רמאל ּוהָיְלאדלֶא ְךָאלמ
 6 וו רו ה
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 = ארו :םהמ דחא ׁשֵפנַכ ד ךָשְפנתֶא םיִשֶא רֶחְמ תַעְכדיִכ
 = | חו הָדהִל רֶׁשֲא עבָׁש רֶאְּב אביו ושפנילא דל | םֶקּו
 בש אביו םו רצו רָבְדַמַּב ךלֶהיאוָהְ :םָׁש ורניתַא
 בר | רֶמאַֹו תומְל ֹוׁשְפנדתֶא לֵאְׁשִװ הָחֶא םֶתְר תַחה
 כְׁשו :יִתבֲאמ יכנֲא בוטאל יִּכ יׁשְפנ חק הָוהְי הָּתַע
 ול רַמאיו וב עגנ רָאלמ הזהנהו דָחֶא םתְר תַחַּת ןשייו
 תַחַּפַצְו םיִפָצְר תנע ויתשארמ הגה טו :לּוכָא םוק
 | קדָוהְי ךאְלמ םשיו :בָּכְׁשַו בשו תש לכאו מ
 :ְָרְּדה ממ .בֶ כ לָכָא םוק רֶמאַו ועו תינש
 םיִעָּבְרַא איהה הָליִכֲאָה | ֶלְּב דל הָּתְׁשִִו לכאיַו םקיו
 םשדאביו :בֶרח םיִהלֶאה רה דע הלל םיִעְבְרֶאְ םז
 15 רֶמאֹו וילא הוהְי-רַכְד הָגהְו םש ןלוו הָרְעמַהלֶא

 יהְלֶא | הוהיל יתאנק אנק למאי :ּוהְיִלֶא הפ ךקיהמ י
 ופה ְךיַתֹהְבְזמ-תֶא לאְרְשי יְִּבףְתיִרְב ובְעִִּכ תֹואָבְצ

 -תֶא ּוׁשָהבַו ידבל יִנָא רתְואָו בֶרָחְב ּונְרֶה יִאיִבְנתֶא
 הי ונפל רְהְב ּתְדמַעְו אצ רֶמאו :ּהָּתְחַקְל יׁשְפנ
 רֵּבׁשִמּו םיִרָה קרפמ קחו הָלּודְג חוו רבע הוה הגה
 אל שעב ַהורְה רַחַאְו הָוהְי חּורְב אל הָוהְ ינפל םיִעלְס
 רַחֶאְו הָוהְי שאב אל שא שַעַרַה רַתַאְו :הֶוהְי שַעְרְב
 נפ לו והילֶא עָמשּכ | יהו :הסד הממד לוק שָאְה
 רמאיו לוק ויִלא הנו הָרעִמִה חתּפ דמַעיו אציו ותא
 יהלֶא | הוהיל יתאנק אנק למאי :והָיְלא הפ ל" המ
 יִתֹחְּבְוִמ-התֶא לארשו יִנְּב ְּףְתיֵרְב ּובְזעיִּכ תֹואָבְצ
 ושָקְכיו ידבל יִנַא רתואו בֵרָחְב ּונְרָה יִאיִבְנדתֶאְו וסְרֶה

 בוש ל וילא הוי רמא :ּהָתְחְַל יׁשֹפנ7תֶא וט
 למל לאחת תְחַשְמּו תאָבּו קשמד הרב ףכרדל

 לארָשידלע דלמל חֵׁשְמּת יִׁשֲמנְדְב אּוהָי תֶאְו :םֶרַא-לַע ו
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 אציִכְנְל חׁשְמּת הָלֹוחְמ לָבֶאִמ טְפְׁשְדְב עָשיִלָאדתאְ
 ו7 טְלמגַהו אּוהי תיִמָי לאח בֶרָהמ טֶלְמְנה הָיָהְו ְּחָּתֲחַּת
 ו תַעְבְש לארשיב יתראשהו :עַשיִלֶא תיִמָי אחי ברחמ
 הפַה-לַמְו לֵעַבל ועְרְכאל רש םיִּכְרְכַהלָּכ םיִפְלֶא
 ₪ ב עָשיִלָאדתֶא אָצמַ םָשמ ךלמ :יִל קאל י רֶׁשֲא
 םיִנשְּב אוו ויִנָפְל םיִדְמְצ רָשָעְיםיִנָש שרח אּוהְו טפְׁש
 כ בֶָע ויל ֹוּתְרַּדַא ךלשו ויִלֶא ּוהיִלֶא רבעו רשעה
 יִבָאְל אָנְ"הַהשֶא רַמא והילא ירחא ץריו רָקָּבַהדתֶא
 יתישע המ יכ בוש דל ול רַמאַָ ףָרָחַא הכלא מאלו
 ג יֵלְכבּו והַחְּבְזַ רקמה דְמָצ-תֶא חק יָדֲחָאַמ בָׁשְ :דל
 ירחא ךליו םק ולכאיו סעל = רט םלָשּב רֶכְּבַה

 ':ּוהְתְרְשְו והָילא
im Car. XX. כ 

 א םָנְׁשּו םישלָשּו ּוליַח"לָּכיתֶא ץבָק םֶרָאְדְלִמ רֵדֲהְוַבּ
 :ּהְּב םֶחַליִו ןורמש-לע רצו לעיו בָכָרְו םומְו ותא ךלמ
 2 רַמאַו :הָריִעָה לֵאָרְׂשיְלַמ בָאָחאלא םיכָאְלִמ חלו
 דיִנָבּו יש אוהדיל ּדְבָהְו ךפְסַּכ דדָהְדְּב רָמָא הפ ול
 4 יד ּדְרָבְדַּכִרְמאו לַאְרְשייִרְלמ ןעיו :םה"יל םיבוטה
 ה וְמאו םיִכָאְלמה ובשיו :יִלירְׁשֲא-לְכְו ינא ךל ךלמה
 פס רמאל ךילא יתחלשדיכ רמאל רדהדֶּב רמָאדהפ
 6 חַלֶשֶא רָחְמ תעָּבְיסִא ו יִכ :ןִּתַת י יל נב ףישנו ְּךְבָה
 הָיַחְו ףיְִבַע יִתְּב תאו ִתיִבדתֶא ושפִחְו יָלֵא יֵדְבַעדתֶא
 : דדדלמ ארק .:וחקלו םֵדיְב ומישי דיניע דמחמדדלְּכ
 זרַעְר יִּכ וארו אנועד רמאיו ץֶרֶאַה גקזלְבל לָאְרשְי
 יִבָהְולו יִפסַכְלו יִנְבְלּו יׁשנל ילֶא חלֶשהכ ׁשָּקַבְמ הו
 4 םֶעַה"לָכְו םנָקְַה-לְּכ וָלֲא ורמאו :ּנָמִמ יִתְעְמ אלו
 9 ּורְמֲא דדַהְדְב יִכֲאְלִמְל רֶמאַֹו :הָבאֹת אֹולְו עַמְׁשת"לַא
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 הדֶנשאְרְב ּךִדְבעַהַלֶא ָתְחַלְׁש-רֶׁשֲא לכ דךֶלמַה ינדאל
 םיִכָאְלִמַה כליו תושעל לכוא אל הוה רֶבּדִהְו השעא

 ןושעיההפ רֶמאֹו רהב ללא חלשמו רָבְד והבש י
 םילָעָשל ןורמש רפע קפשידסא ופסוי הָכְו םיהלֶא יל

 ּורְבּד מא ארל ןעו :יִלְנרְּב רֶׁשֲא הלל 1

 לידא רמו תֹוכְפַב םיִבֹלְמַהְ אוה התש אה
 =לֶא שע דַהָא איב | הנהו :ריעה-הלע ומישיו ומיש 9

 תא תיִאְרַה היה רַמָא הפ רֶמאַפ לארשידדלמ בָאְחא
 כ תְעְדְו םויה ְדִָב ֹוֵנְתנ נגה הזה לונה ןומֲהֲה-לְּכ

 רוה רָמֶא-הְכ רָמאֹו יִמְּב בָאְחַא רֶמאֵו :הֶוְי נָא 4
 רמו הָמָחְלִמַה רסאָידימ רָמאָיַו תֹניִדְּמַה יֵרָׂש יֵרעְנְּב

 םִיַתאָמ ויק תֹוניִדַּמַה יִרָש יִרענתֶא דפו :הָּתֶא וש
 בלב םֶעֶה-לְּכ--תֶא רֶכְפ םֶהיֵרֲחָאְו םישלשו םינש

 הֶתש דדַהְְבּו םִיִרָהְצִּב יאָ :םיפְלַא תַעְבש לֶאְרְש 18
 רוע ךלמ םינשּויפישלש םיִכְלָמַהְו אּוה תֹפַּב רוכש

 -ֶּב חלשינ הָנשאָרְּב תוניִדָמה ירש ירענ אצה :ותא זז
 רמאי = :ןורמשמ ואי םיִׁשָנֲא רמאל ול ודע דרה 8

 יאָ הַמֲחְלַמְל םֵאְו םייַח םּושְפִּת ּואָצָי םולָשלדדסא
 תניִדְמַה ירש ירעְנ ריִטָהְדִמ ּואְצְ הֶלֶאְו :םּושָפִּת םייח 9
 םפדריו םֶרא וסניו ושיא שיא וכו :םֶהיִרָחֶא רשא ליחהְ כ

 :םכישרפו סוס"לע םלא ּךֶלַמ רדָהְדִּ טְלֲמו לארי
 םראב הָּכַהְו בֶכָרָהדתֶאְו םּוסההתֶא דיו לארשי ךלמ אציו לו

 ול רָמאו לארשי ךלמדלא איִבְנה שנו :הֶלודְג הָכִמ
 ;הבושתל יִּכ השעת"רשא תא הארו עדו קּוחָתַה דל
 סֶרֶאדְלִמ יב יל הלע םרא ךלמ הֶנָשַה
 ונממ וקח ןכילע םֶהיֵהְלֲא םיִרָה י יהְלָא וילֵא ּורָמָא
 םלואו ----------

 אדרטב ץמק +. 8
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 ₪ =תֶאְו :םקמ קָוָחְנ אלזסא רושימב םֶתֶא םֵחלְנ םָלואְו
 תוחפ םישו ימקממ שיא םיִכְלמַה רֶכָה הָשָע הוה רֶבְּדַה
 זפ ןֶתואמ לפה ליה ליה | ךליהָנְמַ הָתַאְו :םֶהיֵּתַחַּה
 "םא רֹוׁשימַּכ םֶתֹא הָמֲחְּלַַו בֶכְרֶּכ בֶכְרִו | םיִּפַכיסומְו
 ₪ תבּושתל יהיו = :ןכ שעיו םלקל עמשיו םהמ קוחנ אל
 ידַמָהְלִמל הָקפַא לע םָרֲאתַא דָרַהְְּ דָקְפ הָנָׁשַה
 גז ּוכְליו לָּכְלָ ּודְקפְתְה לארשי נבו :לאְרשיםע
 םֶרָאְו םיע יפשח נש םננ לֵאְרְׂשִינְב וחיו םתארקל
 8 ףלמ"לא * מאו םיִהלָאָד שיא שנו ץֶרָאָה"תֶא וָאְלִמ
 יהלא םָרֲא ורמָא רשא ןע' הָוהְי רמָאדהכ רמו לארי
 ןימָהָהְלָּכְדתֶא יתנו אה םיקמע יַהֹלֲאדאָלְו הוהְי םיִרָה
 ₪ הכ) הלא נח :הֶוחְי ינאיכ םתעדיו דדי הזה לורה
 הֶמְהלמַה ברקו יעיבשה ם יהוו םיִמ תעְבש הלא
 :דֶחֶא םְּב ילגר ףֶלָא-הָאַמ םֶרֲאתֶא לאָרשיינְב וכו
 ל דיקע המוחה לפחו .ליִעָקלֶא הקפא | םיִרָתונַה וס
 אָבַו םֶנ דֵרָהְוְבּו םיִרְתְַה ׁשיִא ףלא הָעְבִשְו םיִרְׂשֲע
 9 אנ-הָנה לָרְבִע ללא ּוְרָמאָט :רֶדָחְּב רֶדָח ריִעְהְדלֶא
 הָמיִשְנ םֵה דֶסַח יכלמיכ לאְרשי תיּב בְלמכ ונָעְמְש
 למלא אָצְו ּונשארְּב םיִלְבָחו ונינְְמְּב םילש אָ
 32 םֶהיִנְתִמְּב םיקש ּורגְחַ :ְׁשְפניתֶא היי ילוא לארשי
 ולאו לֵאָרְׁשִי ךלמדדלַא ואבו םהיִשאָרְּב םיִלְבָח
 ןח ונועה רמאו ישפנ אָניִחַּת רַמָא דַהָהְדְב בע
 5 ורמאיו וממה וטלחיוורהמיו ושחני םישָנאָהְו :אּוה יחא
 רדַהיְּב ולא אָצּו והחק ּואָּב מאו רדַהְְרְב יא
 4 -חקְלרׁשֲא םיִרָעָה ויל רַמאָו רק יהל
 קְׂשמַרְב =ל םיִשֶּת תוצָחְו ביִשֶא יִבֶא תַאמ יִבָא
 -תרכיו ָךְתלָשַא תיִדְּבַּב יִנָאְו ןורמָשְּב יִבָא םָשדרֶשַאּכ
 הל םביִאיִבגַה יֵנְּבִמ דָחֶא שיאו :והָהְלָשְו תִִרְב ול

 רמא
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 ׁשיִאָה ןאָמּו אָנ יניּכה הוי רבדּב ּוהעַר=לֶא רַמָא
 הדָוהָי לֹוָכְב תעמשדאל רשא ןעי ול רמאו :ותַכַהְל 6

 והאְצמו ולצָאמ ךליו היראה ָךְכהו יתאמ ףלוה נה
 והפמ אנ יפה רַמאָיַו רחַא שיא אָצְמִַו :והכוו הָיִרָאְה יז
 ךרדההלא למל רמעיו איבָנַה לה :עֹצְפּו הָּכַר ׁשיִאָה 8
 כעֶצ אוהְו רבע למה יהו :ויניעדלע רַפאְּב שפחְתיו 9

 -ה:הו הָמְחְלמַהיבְרְקְב אָצ | ָךדְבע רֶמאֹנ ֵלֶמַה-לָא
 רוה שיִאָה-זתא למש למאי שיא ילא אבו רס שיא
 "ככ ֹוא ושְפנ תחת ףשפנ הָתְיָהְו דפי רֶקּפַהְדא

 ווא אונ הנַהְו הנה השע ךדבע יקנו :לוקשה ףָסָּכ מ
 :תְצְרַח התא ּמֶּפַשִמ ןֶּכ לֵאָרְשִידלַמ ויִלֶא רָמאיו

 לאְרְשי למ ותא רו ויגיע ילעמ רֶפֶאְהְדתֶא רסו רמו ג
 ןעי הוי רַמָא הכ וילא רַמאַו :אוה םיִאיִבְּנַהַמ יִּכ 2

 שפג תחת ךשפנ הָתְֲהו ךימ יִמְרָחְדַשיִאתֶא ּתָחַלְש
 ףעזו רש ותיכ-לע לארשידדלמ ךליו :ומע תחת דמו 5

 :הָרְמְש אָבִ
 .Csr אא" NZ אכ

 ילאעריד תֹוכְנְל הָיָה םֶרָּכ הָלֶאָה םיִרְבִּדַה רַחַא יהיו א
 לכד ד

 רדיו .:ןורמש ךלמ בֵאָהַא לכיה לַצִא לאְערֶזְּב רשא ל
 ךנל יל ה ִּמְרַכדתֶא יִלהְנִת | למאל | תובְנְלֶא באח
 בוט םֶרָכ ויָתְחַּת ךל הָגּפִאְו יתיּב לַצֶא בורק אּוה יִּכ קר

 רֶמאֵו :הֶ ריִחְמ ףַסַכ ךלְ"הְנֶא ְךֶניִעְּב בוט םא ומ 5
 תתלֲחנהתַא יתתמ הָוהְיִמ יל הָליִלַח באהַאחלא תובנ

 רָבִּדַהלַע ג רס תוביל בָאְחִ אביו ודל יתבא +

 לכַאאלו ויְנָּפְדְתֶא בס Fad בָכשיַו יתובא .תלחנ

 ;דעהַמ וילא רד וִתְשא לבא ויל אָבָתַו :םֶחְל ה
 .ךחור ב ג רט ג

 והתפב סה +. 4. א"כ | חתפב סה 4% ירק ילעמ . 42 לע איכ ם 88. יכ
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 6 רֵבֵרֲאיִכ ָהילֵא רבו :םֶחְל לכא יאו הָרָס ךחר
 ףָסֶכְּב ךְמְרּכיתֶא יל-הָנּת ול רַמֲאְו ילאערזיַה תובנלַא
 -אְל רָמאיו ויָּתְחַּת םֶרַכ ְל"הְִתֶא הָּתַא ץַפֲחסִא וא
 ז הָּתַע הָתַאּוּתְׁשֲא לְביִא וילֵא רָמאּתַו :יִמְרַּכיתֶא דל ןַתֶא
 נָא בל בו םֶחָל-לְכֲא םוק לֵאְרְׂשי-לע הָכולמ השַעֶּת
 8 םשּב םיִרָפְס בּתְכּתו :ילאערה תב םֶרָּכדתֶא ףל ןתֶא
 םינקְוהְדלֶא םיִרָפְסה הלשתו יִמְתְחְּב םֶּתְחִתַו בָאָהַא
 ו בֶתְכִתַו :תְבְנתֶא םיִבְׁשַה וריעפ רֶׁשֲא םיִרחַה-לֲא
 :םָעְה ׁשאָרְּכ תֹוכנ"תֶא ובישהוםוצוארק רָמאל םיִרָפְסִב
 רמאל ּהָדעו ֹוּדננ לעלְבנְּב םיִׁשָנֲא םינש ובישוהו

 וג שֶע :תֶמָה והלקסְו האיצה לו םיַהלֲא כר
 רֶׁשֲאכ ּוריְֵּב םיִבְׁשַה רׁשֲא םירחהו םִנֵקְַה וריע שנא
 רֶׁשֲא םיִרְפְּפִּכ בותָּכ רׁשֲאַּכ לָבָזִא םֶהיִלַא הָחְלָׁש
 ו ׁשאָרְּב תָבְנתֶא ובישהו םֹוִצ יִאְרְק :םֶהיֵלֲא הָחְלָׁש
 ו ןהדעי ודגנ ובשיו טעלְב"ינְּב םיׁשְנֲאָה י)ש ואבי! :םעֶה
 תובָנ דרב רמאל םעָה דנג תובת לעילְּבַה ישא
 :תמיו םִיִנָבֲאָב ּוהְלְקְס ריִעְל ץוחמ והָאיציו ךלמְו םיָהְלֶא
 מ עָמְשַּכ יהו :תַמו תֹובנ לקס רמאל לָבְיאדלֶא וחלש
 יי לביא רמאתו תמו תב לקס לָבְזִא
 -זרחְל ןַאמ רשא ילאערְוה תָּבנ | םֶרָּכדִתֶא של םּק
 6 בָאְחַא עַמְׁשַכ יהו :תַמיִּכ יח תו ןיא יִּכ ףַסְכְב דל
 ילאערזיה תוכנ םֶרָכלֲא תָדֵבְל בָאְַחַא םקָיו תֹוָבנ תמי
 וז :רָמאְל יֵבְׁשּתַה והילָאדלֶא הָוהְידרַבִד יהו = גותשרל
 18 ןוָדְמְׂשְּב רֶשֶא לֵאְרְׂשִי-ּדַלִמ בָאְחַא תארקל ד םוק
 ו ויִלֶא ּתְרְּבְדו :ֹותְׁשִרְל םַש דַרי-רְׁשַא תֹובָנ םֶרָכְּב הנה
 וילא ָּתְרֹּכְַ תשים ִחצְרִה הָוהְי רמָא הָכ רמאל
 -תֶא םיִבְלְּכַה ֵקְקָל רֶׁשֲא םֹוקְמְּב הָוהְי רַמָא הפ רמאל

RODE.סר  
 ידק םיופס +. 6.
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 רָמאֹו :הָּתֶאהסנ ְמָּדהתֶא םיִבְלְּכַה יּקְלִי תובָנ םֶּד כ
 ןעי יִתאַצְמ רָמאיו יֵבוא ינֲתאָצמַה והלאבלא בָאָחֶא

 לא יבמ יה :הֶוהְי יניעְּב עָרָה תושעל ְךֶרָכַמְתַה גו
 ריִקְּב ןיּתְשמ בָאְחֶאְל יִּתַרְכַהו ףירחא יִּתְרַעְבּו הָעְר

 עבר תיִבְּכ ךתיִבְדתֶא יתנו :לֵאְרְׂשִיְב םוְֲו רּוצָעְו נפ
 תְסַעְכִה רֶׁשֲא סעֶּכַה-לֶא היִחַאְדְב אָׁשֲעַּב תיִבְכּו טְבְנדְּב

 רמאל הי רבה לְבֹיאלמת :לָאָׂשיתָא אמֲחו
 בֶאָחַאְל תגה :לאָעְרְי לָחְּב לְבְיִאתֶא ולְכאְי םיָבלְּכַה 4

 :םִיָמָׁשַה ףוע ולְכאְי הָדָשִּב תַמַהְו םיִבְלְכַה ּולְכאְי ריִעּב
 יִיִעְּב עֶרָה תושעל רַּכמְתַה רֶׁשֲא בָאְחַאְכ הָיָהְאְל קר הכ
 דאמ בעתו :ֹותְׁשִא לבא ותא הָּתַמַה-רֶׁשֲא הָוהְי ₪

 רֶׁשֲא יִרֹמֲאַה ושְע רֶׁשֲא לכְכ םילולנה יִרחא תֶכְלְל
 -תֶא בֶאְהַא עֹמְׁשְכ יהיו :לֵאְרְׂשִי נב ינָפִמ הָוהְי שירוה 9

 םּצו ורָשְּב"לע קשיש ויִדְְּב ערקו ו הֶלֶאָה םיִרָבִּדַ
 -ללָא הָוהְירַבּד יַד :טָא "דלהי קֶשַּב בָּכָשִיַו 8
 ינָפְלמ בָאחִא עְַכְנייִּפ ָתיִאָרַד :רמאל יּבָשתה והילא 9

 איוב ימי וִמִּב הֶעְַה יִבָאהאְל ינָפִמ ענְכניִכ ןש
 ;ותיִּבלַע הָעָרָה

 .Car. XXII בכ שר

 :ללאְרֶשָי ןיבו םֶרא ןיכ הָמְחְלמ ןיא םֶנָׁש ׁשֵלָׁש ובו א
 הָוהְייִדְלמ טפְׁשוהי דָרו תישילָשה הָנָשַּכ יהו | +
 ויָדָבַע-לֶא לאְרשי-ְּדְלַמ רֶמאַּו  :לֶאְרִשְי למלא 5

 התא תחקמ םישחמ ּנֲחנֲאַו דַעְלִּג תָמָר ּונָליִּכ םָתְעדְַה
 יתַא ךלתה טֿפְׁשוהְי=לֲא רמאֹו :םֶרֲא ךלמ ךמ +

 לֶאְרְשי ךְלָמדלֶא טְפְשוהְי רמאמ דֵעְלִג תָמְר הַמְחְלמל
 טפָשוהי מאיו :יִססְּכיִסוסְּכ ךִמְַכ יִמָעְּכ ףומָכ יִנמָּכ ה
 ץפקינ * :הֶוהְי רבְדתֶא םויכ אנישרד לארשי ךלמדלא 8

 |[. ו
 5 רפסה יצת + 6. ב'כ | יוק איבא + ₪.
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 ראו שיא תוִאמ עֵּבְרֲאְּכ םיִאיִבְגההתֶא לַארְׂשידדלמ

 וראו לְּדַחָאזמא הָמְחְלמל דַעְלג תמר"לע דלאַה םהלא
 קדפ ןיִאַה טָפְשוהְי רָמאּו :דולמה ריב ינֹדֲא ןָּתָו הלע
 לֶארְשידְלִמ רמא :ותאמ השרדנו דע הוהיל איִבְ
 ינו ותאמ הֶוהְידתֶא שורדל רַחְאְדשיִא דע טְפׁשהלַא
 ךַמ ּוהָיְכיִמ ערדמא יִּכ בוט ילָע אבנתודאל יּכ ויתאנש
 למ ארק :ןכ ךלמה רמאידלא טְפׁשוהְי רמא'ו הָלְמ
 ;הָלְמיְדְב והיְכימ הָרֵהְמ רָמאיו דא סירְסלֶא לארשי
 -ללע שיִא םיִבְׁשְי הרוהיידלַמ טַפְׁשוהיו לֵארְִׁ למ
 =-לֶכְו ןורמש רעש חתפ ןֶרְּב םיִדְנְּב םיִשְּבְלִמ אָפּ
 הָעְנְּכְדִב הָיִקְדצ ול שעיו :םהינְפל םיִאְבנְתִמ םיִאיִבְגַה
 םֶראתֶא הגנת הָּלֲאְב הָוהְי רמָאדהפ מאו לורב ינרק
 2 תַמְר הע רמאל ןכ םיִאבנ םיִאְבְנַה-לְכו :טָהלבירע
 13 -רֶׁשֲא אלמה :לִמַה דָיְּב הוהי ין חַלָצַהְו דֶֶלנ
 יִרְבְּד א-הנה רמאל ֹוילֵא רבד ּוהיָיִמ ארקל ! ךלֶה
 רב יִרְבְד אניה דלמַה"לֶא בוט דָחֶא הפ םיִאיִבְנַה
 14 =תֶא יִּכ הוהי-יַח והיָכיִמ רָמאֹו :בומ ּתְרַּכְדְו םָהֵמ דחא
 ופ לֶלָמַהְילֶא אובו :רבְדֶא ותא ילֶא הָוהָי רמאי רֶׁשֲא
 דעלג תֹמְר-לֲא .ךלנה .והיכימ יָלֲא למה רֶמאֹּר
 הָוהְי ןַתנְ חלְצַהְו הלע וילא רמו לָּדַהנהסַא המחלמל
 יִנָא םיִמָעְפ הָמַכיהַע ךלמה וילא רָמא :ךלמה ךִיּב
 :זרָוהְי םֵׁשְּב תַמָאדקר ילא רבדתזאל רֶׁשֲא ךעִּבְשמ
 ןאצּכ םיִרָההְדְלֶא םיִצְפְנ טַארשיײלכ-תֶא יִתִיִאְר רמו
 ובושי הלֶאְל םינדאדאל הוה רמאיו הער םהְלְדיֶא רֶׁשֲא
 טפשוהידלַא לאְרשידדלמ רמאו :םְלְשּב ותיבלדשיא
 :עָרְדִא יִּכ בומ יִלָע אָבְנְתִידאל דלא יִתְרַמִא אולה

 גפ "לע בשי הוא יתיאָר ָהְוהי"רַכְד עֶמְׁש ןכְל רמו
 ואסכ קה טס ו oo, Oe ו רה

 1 יק ךדבד + ו.
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 דַעְלִגתַמְרְּב לפי לע בָּאְחַאתֶא הּתַפְי ימ הוהְי רָמאָו כ
 ינפל דמעיו חורה אציו :הֶכְּב רמא הוו הכְּב הֶז רֶמאַו לו
 רֶמאֹל :הָמּב וילֲא הָוהְי רמאה ּונתְפא ינא רֶמאַָו הָוהְי 9

 ;דָּתַפִּת רֶמאֹו וייִבְנ"לְּכ יִפְּב רקש חור יִתייִהְו אצַא
 רקש חור הוה ןת) הגה הָתְַו :ןכזהשעו אצ לְכוּ נו 9
 שנו :הָעְר לע רֶבִד הָוהְו הָלֶא ףִאיִבנ-לְכ יִפְּב א

 רמאּ יחלהדלע ּוהְיְכיִמִַתֶא הָכִמ הָנענְכְְב והָיקדצ
 רֶמאֹמ + ךתוא רפדל יִתַאמ .הוהידחור רבע הוא הכ

 רֶדָקְּב רָדָח אָבְּת רשא אוקה םִיִּכ הָאר ה ּוהיְכִמ
 והְבישַהְו והיכימ-תַא הק לֵאָרְִׁי ךלמ רמאיו :הבחל

 קרפ ָּתְרַמָאְו למה שָאיידלֶאְו ריעָקדרש ןָמָא-לַא וז
 םֵחָל ּהְלְכֲאהְו אָלְּכַה תב הֶזתֶא ומיש ךְלמַה רַמָא
 דםִא ּוהָיכיִמ רֶמאֹל :םֹולָׁשְב יאב דע ץחל םִיִמּו ץחל
 ועמש רָמא יב הָוהְי רּכְדְדאל םּולָשְּב בושת בוש

 -דלמ טפשוהיו לארשידדלמ לע :םֶלּכ םימע 9
 טָפָשוהְיילֶא לֶאְרְשי ךלמ מאו :דַעְלִג תַמָר הָדהְי ל

 שפחתיו ףידְְּב שבל הָתַאְו הָמְחְלִמַב אָבְו שפַחְתַ
 -זרָא הָוצ םֶרַא למ :הַמֲחְלַמַּב אובו לֵארְׁשִ למ 31

 ומָחְלִת אָל רמאל םִינשּו םישלש ול-רׁשֲא בֶכְרֶה ירש
 :ודַכְל לארשי ךְלמתַאדסא יכ לודְנתֶא ןטְק--תֶא

 ךא ּורָמֲא הַּמֵהְו טֿפְׁשּוהי-תֶא בָכְרֶה יִרָש תואְכ יהיו 2
 :טפשוהי קעזיו םחלהל ויָלְע ורסו אוה לֶאְרשידדלמ

 ובושיו אוה לארשי למרק יִּכ בֶכְרֶה יָרָׂש תֹואָרְּכ יהי 3
 ףלמהתַא הָּכִו מָתְל תֶשָקּב ךֵׁשָמ שיאו :ויָרָהֲאִמ א

 ּךֶפַה ובָּכְרְל רֶמאָי ןירשה ןיבו םִיִקְבְּדַה ןיב לֶאְרְשי
 הֶמֲחלִמַה הָלָעַתַו :יִתילֲחַה יִכ הנקמה יִנָאיִציהְו ךיְָי הל

 םויב הרה
 ה דיחי צ 4. קיזב טמק צ +.

| 

| 
| | 
| 

| 
7 
| 
| 

| 
| 
| 
| 

| 
| 

5 

| 



605 1. REGUM CAP. 92. בכ 

 = [םֶרֶא חַכְנ הָבָּכְרַמַּכ דָמָעַמ היה ךָלמהְו אוהה םּכ
 % רבעי :בֶכְרָה .קיחדלא הָּכמַה-םַּר קיו בֵרֵעְּב תַמו
 שיאו וריעדלא שיא רמאל שמשה אָבְּכ הֶיְחְמְּב הֶנְרה
 37 למת וָרְּבְקִו ןוָרְמׂש אובו ךֶלֶמה תו :ֹוצְרַא-לָא
 % וקליו ןורמש תַכַרְּב ו לע בֶכְרֶהדתֶא ףטשיו :ןוְרמְשְּב

 :רכד רֶׁשֲא הָוהְי רב ּוצָחְר תוהו ומּדדתֶא םיִבָלּכַה
 39 הָנְב רֶׁשֲא ןשה תיבו הָשָע רֶׁשֲא-לֶכְו בָאְחַא יִרְבִד רֶתָ
 רפת = לע םיִבּותָּכ םָהיאֹלֲה הָנְּבהרֶשֶא םיִרָעָה--לְבְ
 מ יתבֲאדסִע בָאָהַא בָבְׁשו :לֵאָרְׂשִ יֵכְלמְל םיִמָיה ירבד
 וג ּדִלָמ אָסְאְרְב טְפְׁשוהְו  :וָּתחַּת ונְב והיזהא ךלמיו
 4 טֿפְׁשּוהְי :לארשי ךלמ בָאְחַאְל עּבְרַא תנשּב הָדּוהְי-ל
 רעש שמחו םיִרָשעְו וכְלְמְּב הֶנָש שמחו םישלָשְדְּ

 -לֶכְּכ דל :יקלש"תב הָבַע וא םשו םֶלְּוריִּב למ
 :הָוהְי יִניִעְּב רשוה תושעל ונממ רסדאל ויבא אָסֶא ךרד
 4 :תמָּבַּב םיִרְטְקְמּו םיִחְּבִִמ םֶעְה דע ורסדאל תֹומְּבַה ךא
 ₪ טפשוהי יֵרְבִד רתָיְו :לארשי למדע טָפְשוהְ םלשיו
 -לע םיִבּותָּכ םהאלה םהלנ רשאו הֶשערֶשַא ותְרּובְנו

 יז רֶׁשֲא שדקה רֶתָ :הָדּוהְי יכלמל םימיה יִרְבִד רֶפס
 48 ןיִא דל :ץֶרֶאָהְְדִמ רעב ויֵבָא אָפֶא ימיִכ ראְשנ
 6 תֶכָלְל ׁשיִׁשְרּת תוינָא רשָע טֿפְׁשוהְי :דךלמ בצנ םוֲאָב
 :רָבָנ ןֹיצעְּב תֹוינֲא הָרְּבְׁשניכ לה אָלְו בול הָריָפֹא
 ג דםע יֵרְבַע ּוכְלְ טֿפׁשוהי-לָא בָאָהַאְדְב והוַהֲא רמָא וא

 51 טפָשוהְי םֵכְׁשַ :טֵפְׁשֹוהְי הָבָא אָלְו תֹנֲאָּב ְּךָרְבֲ
 ךלמנ ויבָא ָךֶּד ריִעְּב ויָתֹבֲא-סע רַבָּקִו ויתֹבֲא-בע
 52 לע למ בָאְאְרְב יִהָיְוַהַא :ויָּתְחַּת ונָּב םֶרֹוהְ
 ףךלמ טְפְׁשֹוהיִל הָרָשָע עבש תַנָשּב ןֹורְמְׁשְּב לארי
 6 יִנֵעְּב ערה שענ :םיִקְנְש לאְרשיילע למי הָדוהְי
 הוהי זהה PW ה |

 4 כ

 ירק ווכשכ [04 | יול תשע +. 9.
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 ךָּכ טְעְבְריְךֶרָרָבּו מא רד ויִבָא ְּךֵרַרְב ךליו הוה
 לֵעַגַה-תֶא רבו :לֵאָרְׂשִיתֶא איֵמֲחַה רשא טְבָנ ₪

 ירְׁשֲא לָככ לארשי יהלא } הוהי-תֶא םַעְכ ול הָוחְתַשיַו

 :ויבָא הָשָע

 אם הפילו מ

LIBERINMREGUM. 
ca fe > <<< 

CAP BCLS 
 היִוַחַא לפיו :בָאְחַא תומ יֵרֲחַא לֵאָרְׂשִיְב בָאֹומ עשפו 2 א

 חלש לחיו ןרְמְשְּב רֶׁשֲא ותילעב הָכְבְשַה דַעְּב
 יהְלָא : םּובְז לַעְבְּב ושרד וכל ז םהְלַא רמאיו םיכָאלמ

 =לֶא בד הָוהְי ךַאלמו :הֶו יִלֲחַמ הָיְרָאַא ןורָקָע 3
 למשל יכָאלמ תארקל הלע םוק יבשה הָיְלא
 םיכלה םָּתַא לֶאְרַשִיִּב םיִהלֶאְדיא לבמה םֵהָלֲא רֵּבַדו

 הֹוהְי רמָאהל כלו .:ןורקע יהל בּובְו לַעְבְּב שולדל 4
 תרומִּמ תומ יִּכ הָנָמִמ דרַתאל םש יִלָערֶשֶא הטמה

 -הַמ םֶהיִלַא רמו | וילא םיכְאְלמַה ובושיו : הלא דלי ה
 רַמאְַ .ונתארקל הָלָע ו שיא ויָלֲא ורָמאמ :םֶתְבַש הז 5

 םִתְרַּכְְו םֶכְתֶא חלָשדרשֶא ךְלמַהילֶא' ובוש ּוָכְל לנילא
 הָּתַא לֶאְרְשיִּב םיהלֲאדיא יֵלְבִמַה הָוהְי רמָא הפ וילא
 ;דַטִמַה ןכל ןורקָע יֵהלֲא בוב לעבְב שורדל חלש

 רָּכַרַו :תּומָּת תומחיפ הָגָמִמ הרחזאל םש תיִלָעְדרֶשֶא ל
 רָכדיו םכתארקל הֶלָע רֶׁשֲא שיאה טפשמ המ םֶמְלא

 לעב שיא ולא מאו :הָּלֲאָה םיִרָבְּדַהתֲא םֶכיִלַא 5
 רעש
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 :אּוה יֵבְׁשַּתַה הָיְלֶא רמאיו ןֶנְחְמְּב רזא רוע רוזאו רעש
 בשי הגהו וילֶא לו וישמחו םישמח רש ולא חלשינ
 רכה מַה םיִהלֵאָה שיא ויִלֶא רדיו רמה שארזלע
 דכאו םיִׁשמֲחַה רָשדלא לַּבַו והילא הנע :הָדַר
 תֶאְוָךְתֶא לכאתו םימָשהְדִמ שא ררּת יא םיהלֶא שיא
 :ויִשָמְחתֶאְו ותא .לכאתו םימשהדךמ שא דת ישמח
 וג ןעו .וישמחו רחא םיִשמָחיירש יָלַא חלָשיו בש
 רֶרהִמ למה רֶמֶאהְּכ םיהלָאה שיא ויֵלֲא רד
 ו= יִנָא םיִהלֲאָה שיאדסא ֹםָהיִלֲא רבו הלא ןעװ הדר
 דרו ְֵּשמֲחתֶאְוְּךְתֶא לכאתו םימשהךמ שא דָרת
 ;וישָמָחְתֶאְו ותא לאו םיִמְשַהְְרִמ םיִהלאשא
 ו אב לע וָׁשִמֲחו םישלש םישמְח"רש חלש בש
 רגל ו וכְרְבִַלע עֶרְכִמ  ישילעה םיִשמֲחַה-רש
 -רקית םִהלֲאָה שיא וילא רפדו וילא ןנחתו והלא
 4 דגה :נַעְּב םישמָה הלא ורבע שפת ישפנ אנ
 םיִשָמָחַה יִרָש יֵנְׁשתֶא לכאתו םִיִמשַהְדִמ שא הֶדְרָי
 :ּיניִעְּב ישפנ ךקית הֶפעְו םקישמָחת םנׂשאָרה

 וט אָריִּתילַא ותוא דָר והָילאדלֶא הָוהְי ךאלמ רֿפדנ
 6 דקדְפ ולא רּבדיו :ךלמה"לֶא ותא דָרו םקָנ ןנִָמ
 וכו לעֶבּב שורְרְלםיִכָאלַמ ּתְחְלְשרָשא ןענ הָוהְי רַמָא
 וָרְבְדִּכ שֹורְרל לאְרְשיּב םיהלַאיא יִלְּבמַה ןורקע יהלֶא
 תּמייִּכ הממ דרתזאל םש תיִלָערָשָא הָמִמה ןֵכָל
 1 דקו והלא רַבד-ִׁשֲא | הֶוהְירַבְרִּכ תֶמֹה :תמָּ
 למ טָפְשּהְיְדְּב םֶרוהיל םִיתׁש תנְׁשּב ויָּתְחַּת םֶרוהְי
 18 רׁשֲ והיַחֲא יִרְבִד רֶתַו :ןֵּכ ול הָיָהאְל יכ הָדה
 יִכְלמל םימָיה יִרְבִּד רפכ"לַע םיִבּותְכ המילה הָשֶע
 :לֶאְרְש

=) 

 יהיו
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 ךלה םִיָמְׁשַה הָרָעסַּכ ּהָילֲא-תֶא הָוהְי תֹולֲעַהְב יהיו א
 עְׁשילֲא-לֶא והילֲא רמו :לגלגהדמ עְׁשיִלֲאְו והיא ?

 עׁשיִלֲא רמו לאדתיבדדע יִנְחְלַש הָוהְי יִּכ הפ אָנ-בש

 וא :לָא-תכ דרו דכעַאדסא ףשפנדיהו הנהוהיק 3
 ויִלא ּוָרְמאַּו עָשיִלָאדלֶא לֵא-תיב-רְׁשַא םיִאיבגַההנְב
 ףשאר לעמ ףונדאהתֶא חקל .הָוהְו םויה יִּכ עדה

 ןעׁשיִלֲא והָילאול רַמאי שח יִּתְעַרִי יִנָאדְּג רֶמאיַו 4
 הרוהיח רֶמאֹו זיר ינהל הָוהְי יכ הפ אקבש

 וםיִאיִבְגַהנְב ושגו :וחירי ואבו ְךֵבְעֲאסַאָךְׁשֶפניִחְו ה
 םויה יִכ ָתעריַה ויָלֵא ּורמאיו עְׁשיִלֲא-לָא וחיִריִבדרֶשַא
 יִּתְעַרְי יִנֲא-סִנ רָמאֹו ישאר לעמ ףינְרַא-תֶא הכל הוה

 ינחְלש הוי יכ הפ אניבש והילֲא ול למאי :ׁשֲחַה 5
 וכל ךֵבעַא-סַא ְךְׁשְפנייְו הוהיקוה רֶמאֹר הָנֲדְריַה

 ודמעו וכלה םיִאיִבַה נֶּבמ שיא םיִׁשָמֲַת :םֶהנְׁש 7
 והילא הקמ :ןדריה-לע ּודמַע םֵהֵנְׁשּו קוחרמ .דגנמ <

 הגה היה יצחּו םִיִמַהְדתֶא הכו םלנו ֹוָתְרַּרַאזתֶא
 רַמָא ּוהיִלֲאְו םֶרְבָעְכ יהו :הָבְרָהְּב םַהֵנְׁש ורבעיו 9

 ףמעמ חַכְלֶא םֶרְָּב ךל"השעא הָמ לאש ְׁשלֲא-לָא
 רָמאי : יל ַךֵחורְּב .םִיְנָשיִפ אוהיו עָשיִלֶא רמו י

 כ לרה ךֶתאמ ָחָּכְל יתא הָאְרִתִמִא לואשל תישקה
 רַב לולָה םיִכלה הָמַה ילו היה אל אדא גנ

 לע םקינש ןִּב ּורְרְפַ שא יִסיִסְו שאדבְכַר וה
 ַעַצִמ אּוהְו הָאֹר עָשיִלָא : םימשה הָרְעַסַב והילא 19

 קוחוו דע ּוהֲאְר אלו וָׁשְרְפּו לַארְׂשִי םֶכֵר יבָא ו יִבָא
 והיא תֶרדאתֶא םֶרֹו :םיִעְרְכ םינשל םעְרקו וילְנְבַב ו:
 לקו :ןדרוה תפש"לע המעי בש וילעמ הלפנ רֶׁשֲא 4

Tהד  

 -תא
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 םימה-תֶא הכו וילְעמ הָלֵפְנ-רׁשִא ּהָיְלֲא תֶרְדַאדתַא
 םִימַה-תֶא הכו ו אהא והילא יֵהלֲא הָוהָי היא רמאיו
 וט םיִאיבנַה"ונְב ּוהֲאְריַו :עַשילֶא רבו הנו הנה ּוצָחַו
 עשילַא-לע והילא חור החנ ורמאיו ד והיִריִבְדִרָשֶא

 "הנה וילא ורמאיו :הָצְרֲא ולדווחתשיו ותארקל \ ואביו 66
 נוכלו לוחדדינְּב םישנא םישמח ףידבעהתַאהשי אָנ
 דַחַאְּב והכלשוו הָוהָי חור ואָשְנְרַּפ יִנֶאדתַא ושקְבי
 וז ורָצְפִו :וחלשת אל רמו תואיגה תַהֲאְּב וא םיִרָהֲה
 ושקביו שיא םישמח וחְלְשיו וחְלָש מאו שבה וב

 וָהיִריָּב בשי אּוהו לא בש :ּוהֶאְצִמ אלו םיִמ העל 88

 ל בשומ אהה ו רעה יׁשְנֲא ורמאיו - 19
 רמא :תֶלְכַשִמ ץראהו םיער םימהְו האר יִנדַא רֶׁשֲאַּכ
 גו אצה :וילא וחקינ חלמ םש ומישו הׁשָדַח .תיחלצ ילדוחק
 הוה רמה רמו חלמ םָׁשיְדְלְשו םִיַמַר אמיל
 :תֶלָבִשִמּ תָומ דוע םשמ היהיאל הָלֶאַה םימל האפר

 :רכד רֶׁשֲא עְׁשילָא רבדּכ הוה םַײה דע םִיִמַה פרו 23
 ירו רָב הלע ו אּוקְו לא-תיב םָׁשִמ לע 23

 ;רלע ול יהָמאו !בחוסלקתיו ריִּעְהְדִמ ּואְצי םינמק
 םָׁשְּב םללקיו םִאָד ור ןפו :ַחָבַכ הלע חרק 24

 םבָהמ הנעסבתו רַעיַהְדִמ םיְד םיתש הנאה היה
 הכ םשמּו לַמְרַכַה רָה"לֶא םשַמ לו :םיִדְלְי ינו םיִעְּבְר
 :ןורמש בש

. Cap. IO 2 

 א תַנְׁשּב ןֹויְמְׂשְּב לֵאָרׂשִי=לַע ךְלָמ בָאְחַאְרַּב םָרֹוהְו
 -םיּתְׁש למ הָדּוהְי ךְלֶמ טַפְׁשוהיל הֵרְׂשִע הָנמש

 ויָבָאְכ אל קר היה ןגיִעְּב עֵרָה הֵׂשֲעַו :הָנָׁש הָרְׂשָע 2
 ומאכו

 39 ₪ רכה ל. 2. קהואת < 6 2
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 קר ויִבָא הָשָע רׁשֲא לעפה תֶבְצַמדתֶא סו ּומָאְכו ג
 קבד לאְרשיתֶא איֵטֲחָה-רְׁשֲא טְנְדִּב םַעְבְרִי תֹואׂטַהְּב

 דקנ הָיָה בָאּומּדְלמ עָשיִמּ :הֶנִמִמ רֶסְדאל 4
 ףלא הֶאְמו םיִרְּכ ףלַא-הָאמ לֶאְרְשיִדדִּדלמל בישהו

 ךֶלַמַּב בֲאֹומידְלמ עשַפיו בָאָחַא תֹומָּכ יהו :רַמצ םיִליִא ה
 דקפיו ןורמשמ אוהה םויכ םֶרוהְ ףלמה אש :לארשי 5
 הרוהיידלמ טֿפְׁשוהְילָא חלשיו דל :לֶאְרְשידלָּכתֶא 7

 םָאֹמ=לָא יּתֶא ךלתַה יב עָשָּפ בָאמ ךלמ רמאל
 יִססָכ ַמְַכ ימעְּכ ִמְכ ינמְּכ הלעֶא רמאו המחלמל

 רפדמ ְּךָרָּד רמאיו הלענ ךרדה הזקיא רָמאֹו :יסוסְּב 8
 םכודָא ּךְלָמו הָדּוהְ למ לֵאָרְִי ךלמ למ :םודֲא 9

 הַמהְּבַלְו הנחמל םימ הֶיָדיאָלְו םיִמי תעְבְש ךרד ובטיו
 ָרָמיִּכ ּהָלֲא לארשי ךלמ רמאיו :םֶהיִלְנְרִּב רֶׁשֲא י

 :בָאומידְב םֶתוא תתְל הָּלֲאָה םיִכְלְמַה תֶשלֶשְל הוה
 הוהְידְתֶא השרדנו הוהיל איבְנ הפ ןיאה טְפְׁשוהְי רָמאַו ו

 עָשיִלֶא הפ רמאיו לֵאְרְשִיידְלַמ ידְכעמ דחא ןעיו ותואמ
 טֿפְׁשוִהְי רמאיו ּוהָיְלְא ידידלע םימ קצידרַשַא טפְׁשְְּב 9

 טפשוהיו לארשי דלמ וילא ודו הָוהְידרַבְּד ותא שי
 ילדהמ לֶאְרשי ךלמ"לא עְׁשילֲא רָמאַֹו :םוָדֲא ךלמו 5

 למ ול רָמאּו מא יאיִבְנלֶאְו ד בָא יִאיִבְנילֶא דל דל
 תתל הָלֶאָה םיִכְלמַה תשלשל הוהְואַרְכיַּכ לא לֶאְרשי

 רׁשֲא תֹואְבְצ הָוהידיח עׁשילָא רֶמאַו :בָאֹומ דָיְּב םָתוא 4
 אׂשנ נא הָדּוהְידְלִמ טפשוהידינפ ילול יפ וֵנֲפְליּתָדְמַ

 הדָיהְו ןּגנְמ ילדוחק הָּתִעְו :ךאְרֶאדאְו ףילא טיבָאסִא ומ
 קָרָוהְי רַמָא הפ מאו :הָוהְי ךִי ויָלָע יקתו ןגנמה ןְגנְּכ 6
 דאל הָוהְי רַמָא | הָליִּכ :םיכג | םיכג הזה לחה הֶשָע וז

 מ אלמי אּוהַה לחנהְו םֶשֶנ וארְתאְלְו הוה ּואְרִת
 םתיתשו

 ף אלמ ז. 4
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 ו8 יִניָעְּב תאו לקו :םֶכָּתְמַהְבּו םכינקמּו םָּתַא םֶתיֵתׁשּו
 ו רֵצְבמ ריִע-לָּכ םֶתיִּכהְו :םָכְדְיְּב בָאומדתֶא ןַתָנְו הוהי

 טיטל וליפת בוט ץע-לכו רוחב ריע-לכו .
 יה :םנְבֲאְּב ובָאָכּת הָבֹוטַה ָהֶקְלֶחַה לכו ומָחְסִ
 םוָדֲא ְךֶרְּדמ םיִאְּב םִיִמ"הנַהְו הָחְנִמַה תֹלֲעַכ קבב
 עו ּולעדיכ ועמש .בָאומדלְכו :טִיָמֵהֹתֶא ץראה אמת
 :הֶלֶעְַו הרגה ךגח לפמ וקעציו םָּב םֶתְלַהְל םיִכְלמַה
 ע דלע הָחְרְז שמשהו רקפב ומיכשיו :לובנה-לע ודמַעו

 ּןרמאו :םֶּדַּכ םיִמָדֲא םימה תֶא דגְנִמ בָאֹומ ּואָרו םיִמה 23
 התו והערדתא שיא וכו םיכלמה וברַחנ בְרָהְה הז םד
 ו לֶאְרְשְי ומקיו לארשי הנהמ"לא ואביו :באומ לְלָׁשְ
 :בָאומתֶא תֹוּכַהְו הב-ובנ םהינפמ וכו באומדתַא וכ
 הכ ֹוֹנְבַא--שיִא ּוכילְׁשַי הבט הָקְלֲח"לְבְ ּפֹרֲהְי םיִרָעָהְ
 -דע ּוליִפָי םּוִטיץע"לְכְו ומתִסי םימיעַמ"לֶכְו הואלמו
 :זְרוכִו םיעְלִפה ובו תֶׁשָרַה ריק ָהינְבֲא ריאה
 ג ותוא קיו המחלמה נממ קחי םָאֹומ דל אָרו
 םורָא למל ץיקְבהְל בֶרָח ףלָש שיִא תואמדעבָש
 א וָתְחּת ְךֶלְמַײרׁשַא רוכבה ונְּיתֶא חק :ּולָכ אֶל
 ועְסיו לאךשידלע לודג ףצקהיהיו המחַה-לע הָלֹ יהל
 :ץרַאָל יבשיו וילָעַמ

CAP: 1 

 א עְׁשיִלֲא-לָא הָכַעָצ םיִאיִבְנהיִנְב יֵשְנִמ תהא הָשאְו
 ארי הָיָה ךחבע יִכ תְעְרְי הָּתַאְו תִמ ישיא ָּדְָּבַ רמאל
 :םידבִעל ול יִדָלי ינָשדתֶא תַהֹמְל אָּב הָשהְ הָהְיתֶא
 -שי-המ יל יריה דְלהְׂשֲעֲ המ ְׁשיִלֲא הלא רמא
 סאסא יִכ תִיַכּכ לכ ְתַחַפְשְל ןיא רֶמאַו תב יִלָל
 -לָּכ תֶאְמ ץוחַהְךִמ םיִלָּכ ְךְלילֲאׁש יכל רֶמאֹו :ןְמָׁש
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 תֶלָּדַה תֶרְגְסְו תאָבּו :יִטיִעְמַּת-לַא םיקר םילפ יֵכנְכְש
 אָלמַהְוהֶלֲאָה םיִלּבַה"לָכ לע תקצנ ְךינְבדעְבּו ךדעב

 נב ךעֶבּו הָרְעכ תֶלְּרַה רָגְסִתַו ֹוּתֲאִמ ְךֶלתַו :יִעיִקַת ה
 םיִלּכַה תאָלְמַּכ יִהִו  :תֶקָצימ איָהְוְהיִלֵא םישינמ םה <

 ןיא ָהיִלֵא רֶמאַּו יִלָּכ דוע ילא הָׁשִּגַר ּהָנְב-לֶא רֶמאּה
 ןביהלָאָק ׁשיִאְל דגתַו אבתו :ןמשה דמע יֵלָּכ דעד

 ַתֶאְו יִבָישנתֶא יִמְלׁשְו ןָמָׁשַה--תֶא יָרְכַמ יִכְל רֶמאֹו
 עָשיִלָא רָבֲעַּו םויה יה :רָתֹוּב יָת יִכנְב 8

 יהָיַו םָחָל"ִלְכאל יָּבְיקוחְּתַו הָלּודְנ הָׁשֲא םָׁשְו םנוש-לֶא
 הָׁשיִא-לֶא רֶמאֹתַו :םָחָללְכֲאְל הָמַש רי ורָבָע יִדַמ 9

 ונילָע רבע אה שוק םיִהְלֶא שיא יִכ יּתְעַדי אנדה
 הטמ םָׁש ול םיִׂשָ הנק ריקדתילע אָוהַשַעְנ רימה י

 :זרָּמׁש רּסָי טילַא יִאבְּב הָיְרְו הָרֹנְמּו אָפִכו ןֶחְלֶשְ
 :הרֶמְשבּפשמ ָָילֲעָה"לֶא רסנ הֶמש אביו םיַה יה וג
 דתּורְקו תאוה תיטנושל אֵרְק ורע ןָחילֶא רָמא וג
 הנה ָהיְלא אָנירְמֲא ול רָמאְו ונפל דָמָעִתַו הָל וג

 ְךָל תושָעל המ תאוה הָרְרָהה"לְּכיתֶא טיִלֶאו ָתָדָרָח
 רֶמאתַו אָבְצַה רׂש-לֶא יא ךֶלֶמהלֶא ְךְלרְּבְרְל שי

 רֶמאֵו הל תושעל הָמּו רֶמאֹו :תבָי יִכְָא ימע וב ו
 הלְארק רֶמאֹ :ןק] הָׁשיִאְו הָלְדִא ןת לבא יחי ו
 זַעָּכ הוה דעומל רֶמאֹו :חֶתָפּכ רמתו הלדארקיו ו

 זכיּהְלָאָה שיא ינרָא-לַא רֶמאֹה ןפ תקבח יִּתַא הָיַח
 דעומל ןּב דלתו הָשאָה רהתו :תָמְּפשֶּב בוכֲתלַא וז

 דלה לֵהְנַו :עשילַא הלא רכדירשא הנד תעּכ הוה
 ויבָא"לֶא רָמא :םיִרְצְּקַה-לֶא ויָבֲא-לֶא אצו םויה יָהיַו 19
 והֶאְשּו :ֹוָמֲא"לֶא והאש רעְהְלֶא רָמאַנ ישאר | ישאר כ

 - :תֶמִמ םרְָצהידע ָהיְִרּבילַע בש יָמֲאלַא והאי

 לעתו
 7 תא צ. !6. קךמו ו 'ק ךישנ צ. 2 ירק תקצומ צ. 6. | יק ךככש .%
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 גג ודֲעַב רָנְסתַו םיִהְלֶאָה שיא תַטמלַע והְּבַכְׁשַו לעת
 ג: דָחֶא יל אנ החלש רֶמאֹהַו הׁשיִא-לֶא אָרְקּתַו :אָצַּת
 ;ביהלַאה שיאידע הָצּוְרֶאְו תונתאה תחאו םיִרְעְנַהְדִמ
 גג דאל וה ויִלֶא יתכלה יִּתַא עוחמ רמו :הָבּוִׁשֲאְ
 24 רמאֹתַוְןותָאָה ׁשבֲחּתַוי :םולש רַמאָּתו תָבש אלו שָדַה
 יִּתְרֹמָאזסִא יִּכ בכְרְל יל-רצעתהלַא ד לו גַהְ הרענדלֶא
 הכ ילָמְרַּכַה רָהלֲא םיָהלֲאָה שיִאזלָא אָבְּת להו דל
 יעל רֶמאיו דְגנמ הָתוא הלאה תואר יהי

2 oo 3 1 
  % 1 uF NK .% 7יי ל
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 רַמאָתו דלל םלְשַה ישאל םולשה כ םִלָשַה הל
 2 = וילגרפ קזחתו רֶהָהלֶא םיִהְלֵאָה שיִאלֶא אֶת ול

₪=-₪ ₪ - 

 ְלהַפְרִה םיהלָאָה שיא מאו הָפְֶהְל יוחיג שלו
 :יל רנה אָלְו ינָמִמ םיִלָעָה הוהיו הָליהְרמ הָׁשְפניִכ
 38 הָלְשת אל יִּתְרַמֲא אלַה ינדַא תֶאמְזב ב יִתְלֵאְׁשַה רמתו
 9 ךְדיִב יִתְנַעָשמ הַהְ ינְתמ רח יזחיגל רֶמאֹו :יתא
 אל שיא דקרבזימ ונָכְרְבִת אל שיִאדאָצְמת יִּכ ללְו
 ל רַעָגַה סא רָמאתַו :רעֶנַר ינפילע יִתְנַעָשִמ תְמשְו וננַעְת
 31 יִזחְְו :היִרֲחַא ךליו םקיו ךְבְזָעָאדסא שפִנדיַחְו הָוהְידיח
 ןיאָו רעה ינָפלע הנשמה םשיו םָהינפל רָב
 ץיקה אל רמאל ול-דנַו !תארקל בשיו בשק ןיאְו לוק
 99 םְׁשמ תמ לה הגה הָתִיִבַה עָשילֶא אבו :רַעָוה
 :3 כלו םֶהיִנש דָעְּב תְלדה רֶגְסו אבו :ֹוִתָמִמלִ
 % ויפדילע ויִּפ שו רליהילע בכשיו לע  :הָוהְילֶא
 רַשְּב םָח וילָע רה פילע ויֵפַכְו ליניעדלע וניֵעְ
 הל לע הָֹד תַהַאְו הנה תֶחֶא תיפּכ ךלו בָש :דליה
 רעַה חָכָפו םיַמָעְפ עבש"דע רעה רז ויִלָע רֶהְנ
 36 תמנה | ארק רָמאיו יֹוֲחי-לָא אָרְק :וניֵע-תֶא

 תאזה
Aירק אז  idווק וופכ ז 34 ןאל דע גמ4 ק הכלה  



 תּובתו :ְּדנְב יִאָש = במאה a אָבְתַו ָהֵאָרְקִיַו תאזה גז
 :אָצִתְו ּהָנְּבְתֶא אָשִּתַו הָצְרֶא וחתשתו ולנרלע לָּפִתַו

 םיִאיִבְגה יִנְבּו ץֶרֶפְּב בָעְרַהְ הלה בש עָשילֶאא .8
 :לשבו הֶלּודְגַה ריפה תפש ולענל רמאי וינָפְל םיִבְשי
 תרא טקלל הרָשַהלֶא דֶחֶא אציו :םיִאיִכְנַה נבל די
 ודגב אָלְמ הָרָש תעקפ ונממ טקלינ הָדִש ןפנ אָצְמַ

 םישְנאל וקציו :ּועָדָי .אליכ רה ריסדלַא חלפו אביו מ
 תרֶומ מא יקָעַצ הָמַהְו דימהמ םלָכָאכ יחיו לִכָאְל

 דחקו רֶמאַו :לֶכֲאָל ולי אָלְו םיהלָאָה שיא ליִפַּב 4
 אלו ולאו טָעְ קצ רֶמאֹ ריִפַהְדלֶא ךלשיו חמכ

 זרָשלָש לַעְבִמ אָב שיִאְי :ריפּב עֶר רֶבּד היה 2
 םירעש םַהְלְיִרָשָעַ םירוכּב םֶחְל םיהלֶאְה שיאָל אָ

 ותרשמ רָמאו :ולכאיו םַעְל ןת רַמאיו ונלְקְצְּ למרכ 43
 יִכ ולאו םֵעְל ןַת רֶמאֹו שיא הָאמ ינפל הו ןַּתֶא הָמ

 ור ולאו םהיִנְל ןתו :רקוהו לא הוי א הָכ 4
 :הָוהְי רבְרְּכ

 0. ה

 ויִנדֶא ונפל לודג שיא הָיָה םְראדְדְלַמ אָבְצ-רׂש ןָמַעְ + :
 זרה שיִאָהְ םראל הָעושת הָוהְיְדְִנ ֹוָביִּכ םיִנָפ אָשְנ
 ץֶראמ ובשיו םיִדּדְנ ּואְצִי םראו :עָרצִמ ליה רוב

 רַמאתַו :ןמענ תשא נפ יִהָּתַו הָנֹמְק הָרענ .לארש 3
 וא ןֹוָרְמְׁשְּב רֶשֲא אינה נפל ינדַא ילחא .התרבנלֶא

 תאָוָכ רמאל וינדאל דו אביו :ותעְרְצַמ ותא ףכֲא +
 "למ רֶמאּו :לֶאְרְשִי ץראמ רשא הרגה הרב תאּוָכְו ה

 חכו לליו לֶאְרשי למלא רֶפַס הֶחְלְשִאְו אב ךל םֶַא
 תופילה רֶשַעְו בו םיִפָלֲא תש ףסָּכיִרְּכִּכ רָשָע ודי
 אוב הָּתַעְ \ רמאל לארי למלא רַפְפַה אבי :םיִדָנְּב 6

 רפסה ne ואו
 סוזה תוטסה ז. 42. | יעיגוב ףמק ז. 4. ר
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 יִדְבַע ןָמָעְנְתֶא Te יִּתְחַלׁש הוה :a הוה רַפַפַה

 תייההלו תיִמָהְל נָא ,oh a מאה וידנב רק
 תְנועְדְידא יִכ ותָעְרְצמ שיא ףסַאְל ילא הלש היפ
 8 שיא עשילֶא | ַעָמַשַּכ יהיו :יל אוה הנאָתַמְּיַכ ואְרּו
 -ללֶא חלשיו ויִדְנְּבִִתֶא לאְרשידךלמ ערקדיפ םיהלָאָה
 כ עו ילֶא אָנ7אבְי ּידְנִּב תְעַרָכ המ רמאל מַה
 9 רמעיו וְּבְכְרְבּו וֶסּוסְּב ןַמָעִנ אב :לֶאְרְשיִּ איִבְנ שי
 י רמאל ךאלמ עשילַא וילא חלשיו :עׁשיִלֲאל תיּבַהְיחַתַ
 :רָהְטוְדלִּדרשְּב בש יור םימָטְפרעבש תְצחרו דולה
 וג תי אצי | ילא יִּתְרַמְא הוה מאיו דל ןמענ ףצקי
 קמה ודי ףינהו דיל הָיהְייָשֶּב אָרְקְו דַמָע
 וע קשָמד תורהְג רפרפו הָנָכֲא בוט אלה :עֶרֹצמַה ףסאו
 ןָפנ יִּתָרָהְמְו םֵהָּב ץֶחְרֶאְאַלַ לארשי ימיִמ לכמ
 וי יִבָא ּולמאיו ללא ּורְפדָו לֶדְבַע ּושָעְו :הָמֲחְּב דל
 רַמָאדיִּכ ףאו העת אולה דילא רכז איבה לודָנ רב
 ג4 םכימעפ עבש ןדריב לָפַטו דרה זרֶהְטו ץחר דלא
 :רָהְמו ןטק רענ רָשְבִּכ ורָשְּב בש םיָהלֲאָה שיא רַכְד
 וט דמעיו אביו והֹנֲחמלְכְו אה םיהלֶאָה שיִא-לֶא בש
 ץֶרָאָהדלֶכְּב םיהלא ןיא יִכ יתְעדְי אנ"הנה רֶמאֹו לנפל
 16 רָמאֹו :ףדבע תֶאמ הָכָרְב אנדחק הָּתעְו לאְרֶשיִּבְדִא יִּכ
 תַחְקָל וְּבדרַצְפִיַו חסאדסא נפל יִּתְדַמְערְׁשֲא הנההח
 17 -רמצ אשמ לחבל אנה אלו | ןְמענ רָמאַֹו :ןָאָמִנ
 הב הלע דהְבַע דוע השעיחאול יִכ המדא םיִדְרּפ
 גי חַלְסַו הזה רֶבְּרל :הָוהילחפא יִּכ םיִרחֶא םוקלאל
 הדֶמש תוחתשהל | ןומרדתיב יִנדַא אוְְּב ידכעל הוה
 יתיוחתשהב ןמר תיב יתיוקתשהו ידדלנ ןֵעְׁשְנ ו אּוהְו

mmm ToT —תיב  
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 רֶמאַו :הזה רֶכְדִּכ ָךְדְבַעְל הָוהְי אנזחלסי ןמר תיִב 9
 יוחיִג רָמאֹת = ':ץֶרֶא תֶרְבּכ ותא ךְליו םֹולָׁשְל ךל ול כ

 ןָמַענ תא ינדא ךשח | הגה םיהלָאָהְדשיִא עֶׁשיִלֲא לע
 "וכ הָוהְיהיַח איבההדרֶשֶא תֶא ודָיִמ תחקמ הוה יֵמֵרֲאָה

 זיג ףררינ :הָמוִאְמ ותאְמ יתחקלו ויִרְחֶא יּתְצְרבִא ג
 הָבְּכְרְמַה לעמ לפיו ויִרְחֶא ץֶר ןמענ הָאְריו ןמענ יֵרֲחָא

 ינחְלש לנדא םולש | רָמאֹה :םּלשֶה רֶמאֹּו וָתאְרְקְל גג
 םִיָרְפָא רקמ םיִרָעְְִנש ילא ּואָּב הָו הָתַע הנה מאל
 תרּופְלַח יִתָשּו ףָכָכרּּכ םֶהָל אָניַהְנִת םיִאיִבְנַה נב
 רַצו ופְרֶפִמ םְִָּּכ חק לָאוה ןֶמֲענ רֶמאֹו :םיִדנְּב
 -לֶא ןַּתַנםיִרנְב תֹופְלֲח יִתְשּו םימרח יִנשְּב ףֶסּכ םִירְכ

 םֶרימ חקוו לָפֹעֶה-לֲא אבו :וָנְפְל אשי ויָרָנ ינש א
 רֵמעַו אָב"אּוהְו :וכליו םישְנֲאָה-תֶא חַלַשְו תב דקו הכ

 ְךְלֶהיאְל רֶמאְֹיוָחג ןַאמ עָשיִלָא וילא רָמאַו ויָנדַאדלֶא
 רֶׁשֲאְכ ךלֶה יִבלאְל ויִלַא רֶמאַו :הֶנְָו הָנָא ָךָּרְבַע 5

 -זרֶא תַחָכְל תעה ףתארקל יתְבַּכְרִמ לעמ שיא פה
 םיִדְבַַו רָקָבּו ןאצְו םיִמְרְכו םיִתיו םיִדְָב תַחָקְלְו ףֶסּבַה

 אציו םקשל ערכו ךכְיקפדת ןֶמַעְנ תעַרְצְו :תֹוחְפׁשּו ג
 :גָלָׁשַּכ עֶרֹצְמ וֵנְפְלִמ
 .Car. VI | ו

 רֶׁשֲא םוקמַה איהנה עָשיִלאלֶא םיִאיִבְנַנְב וָרָמֹאַו א
 ןדריה"דע אעהְכלג :ּונממ רצ נפל םש םיִבׁשי ּנחַנֲא
 זבוקמ םש ּוְלְדהָשַעְנ תֶחֶא הָרּוק שיא םָׁשִמ הָחְקִ

 ךלו אנ לָאיִה רָהֶאָה רמאו :וכל רֶמאֹו םֶש תֶבָׁשְל 3
 הָנְְּרַה ואביו םָּתא ךלמ :ךלא נָא מאג ְָהְבעיתֶא 4
 לזהַּבַה"תֶאְו הָרֹוקַה ליִפמ דֶחֶאָה יֵהַָו :םיִצִעָה ורונה
 :לּואָש אֹוָהְו דא ּהָהֲא רֶמאַו קעצו םִימַהלֶא ל

 רמאיו
 יק ןיאמ ז. 25. הממ איכ +. 90. ןאכ דע +. 19. ק אלו ביחכ +. ןח
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 ד 2 םֶרָה רֶמאּו ו :לקכה ףציו הָמָׁש img לע-בצקו
  לֶאְרְשיּב םֶחְלְנ הָיָה םרא ךֶלַמּו וּוהְחָּקִוה חלש
 :יִתנֲחְ ינֹמְלַא ינלפ םוקְמלֶא רמאל בלא ץעי
 רַמָשַה רמאל טֵאָרְׁשִ ךְלַמ"לֶא םיִהלֲאָה שיא חלש
 ךלמ חַלְשו :םיִתְחְג םֶרֶא םֶשיִּכ הזה םֹוָכמַה רבעֶמ
 הֹריִהְוַה םיהלַאהדשיִא ולדרַמא רֶׁשֲא טֹולְמהילֲא לַארׂשי
 סאד בל רַעָסּו :םִִתְש אָלְו תַהַא-אְל םשדרמשתו
 תוולה םֶהיֵלֲא מאו ידְבְעְלֶא ארק הזה רֶבְדַהְדלִע
 דחא רַמאי :לֶאְרְש למלא ונלשמ יִמ יל ודינה
 רשא איֵבְנַה עָשילָאדיכ למה .ינדא אול וידבעמ
 רֵַּדְּה רֶׁשֲא םיִרָכְִּהתֶא לֵאָרְׂשִ למל לִי לֵאָרְׂשְּב
 חלשֶאְו אוה הָכיִא יאָר וכל רֶמאֹו :ּדבְּכַשְמ רֶדָחַּב
 ג4 םיקוס הָמָׁש חלש :ןָתדְב הנה רמאל ול"דעו ּוהֲחָקֶאו
 ט םפְׁשִו :ריִעָהילַ פק הלל ואביו דבָּכ ליה בֶכְרו
 -זרֶא בבוס לוח"הנהו אצו םוקל םיהלָאָה שיא תַרָשִמ
 הדֶכיִא יִנדַא ּהָהֲא ולא ורענ מאו בֶכְרַו סוסו ריִעָה
 6 רָשָאְמ נא רֶׁשֲא םיפר יִּכ אָריּתלַא רָמאַֹו :השענ
 גז ויניִע-תֶא אָנְהחקפ הָוהְי רמאיו עָשיִלֶא ללפִתִיַו :םֶתוא
 אָלְמ רֶקַה הנהְו או רעגה ייעתַא הָוהְי חק הא
 8 לֶלָּפְתִיַו ֹוָלֲא ודְרִיו :עשילֶא תֶביִבְס שֶא בֶכְרְו םיסּוס
 שכיִרוְנּפּכ הזמדיונההתא אנה רמאיו הָוהְידלֶא עָשיִלא
 ופ עָשיִלֶא םֶהְלֶא רֶמאֹו :עָשיִלֶא רַבְרַּכ םיִרָנפִּב םכַ
 זכְַתֶא הָכיִלאְו יִחֶא ובל ליִעָה האלו ףרדה הזיאל
 כ יהיו :הָנוְרִמִש םֶתוא לנו ןושקְבִת רֶׁשֲא שיִאְהלֶא
 תרלָארנעְתא חקפ הוה עָשיִלַא ראו ןורמְש םָאבּ
 :ןורְמְש תב גו וארו םֶהיניעתֶא הָוהְי חקפוו אָ
 רמאיו ו קנינו
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 זרָּכַאַה םָתֹוא ֹותאְרּכ ולא לאְרשיִּדְלַמ רָמאָ ו
 ךְּרחְּב יִבָש רשאה הָּכַת אָל לרְמאַֹו :יִבֲא הָּכֲא
 לָכאָו םהינפל םִומְו םֶחְל םיש המ הָתַא ָךְתשקְב

 ;דלודג הָרכ םֶהָל הָרְכו .:םֶהיִנְדאדלֶא כלו תש ג
 לוע ּופְסִ-אלְו םָהיֵנְרֲא-לֶא ובלו םחְלָשו תש ולאו
 ןֵכיַרֲחַא יהוו :לָארְׂשִי ץֶרֶאְּב אֹובְל םָרֲא יִדודְג
 -לַע רצו לע ּוהנֲחמ"לְכ"תֶא םֶראדלמ רָרֲהְדְּבץְכְקִ

 דע ְהיֶלְע םיִרצ הָגהְו ןורְמָשְּב לּודָנ בַעְר יהיו :ןוךְמש הכ
 פכינוירח בקה עַבָרְו ףַסָּכ םִנֹמׁשַּב רימחרשאר תיָה

 הא המחה-למ רבע לארשו דלמ יה :ףְכָכ הָׁשמָהַב 6
 דלא ָמאֹו :ךלמה יִנדֶא הָעישוה רמאל ויִלַא הָקְצ יז
 "רמו :בקיהדמ וא ןרגהדןמה דעישוא ןיאמ הוה רישוי 38

 ִּתיִלֲא הָרֹמֲא תאוה הָׁשֲאָה רָמאֹאַו ףל"המ למה ּהָל
 לשכנו :רָהֶמ לכאנ ןנְביתָאְו םויה ילכו ְךנְביתֶא 9

 ךנְביתֶא גַת רֵחֵאָה םִיב היִלַא רַמאְו והָלְכאְו יִנְּבדתֶא
 יִרְבְדתֶא ךְלַמַה עמשכ יהו :הָנְּבתֶא אְּבְחִתַו ונְלְכאָנ ל

 ארו הָמהַה-לִע רבע אּוהְו ויָדְנְביתָא ערכיו השאה
 -השעידהפ רַמאו :תֶיָבִמ ורשבילע קשה הגהְו םַעָה ג

 טפְׁשְְּב עָשיִלֶא שאר דמעיזסַא ףסוי הָכו םיִהְלֲא יל
 וִתִא םיִכָשָי םינקזהו ותיִבְּב בשי עָשיִלְאְו :םיַה ויְָע 2

 | אוו ויִלֶא למה אבי םֶרְָּב וינפלמ שיא חלשיו
 קרוה חצרמַהדךִּב חלשדיכ םֶתיִאּרַה םינקְזהדלֶא רַמָא
 ןרלצה ּורגס דָאלמה אָבָּכ ו ואְר ישאר ריִסָהְל

 דש :וירחא וינדַא ילגר לוק אולה תֶלדּב לתא םֶתַצַחְלו 9
 ;ראקהנה רֶמא וילא דכי אלמה הנה םֶּמִע רב
 :רוע הוהיל ליחואדהַמ הָיהְי תַאמ הָעְרַה

 רמאיו
 תשונד רה צ. 32. | ק שינויבד צ. ₪.
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 א | ַעָּכ הָוהְי רמָאו הָפ הָוהְיִדרְבְּד ּועְמָׁש עְׁשיִלֲא רָמאיו
 רַעָשְּב לש םירעש םִיָתאָסְו לָהָׁשְּב תֶלְסהֶאְס רָחְמ
 2 ׁשיִא-תֶא ודי-לע ןעשנ ללָמל רשא שילשה ןענ :ןורמש
 טכימְשַּב תֹובְרַא הָשע הוי הגה למאי םיִהלֲאָה
 פכשמו ְךֶנִעְּב הָאר הָכְנַה רֶמאֹו הוה רֶבּדַה הָיִהְיַה
 3 חַתַּפ םיִעָרְֹצִמ יָה םיִשְנַא הֵעָּבְרַאְוי :לכאת אל
 קרפ םיִבְׁשי נח המ והערילא שיא ורמאיו רַעשַה
 4 ונתמו ריִעָּפ בַעְרְהְו ריעה אוב ּנְרַמֶא-סַא :ונתמ"דע
 דנַחְמדלא הלו ובל הע ונתמו הפ ונְבשידמאו םָׁש
 ה ףָשנַב ומקיו :ונתמו ונָתיִמיסאְו הָיְחנ וכחייסא םֶרֶא
 הנה םלא הנחמ הצקידע ואביו סרא הנחמדלא אֹובְל
 6 לוק םרֲא הגחמ"תא | ַיִמְׁשַה יאו :שיא םָשדא
 ויטָאלֶא שיא וחמאיו לדג לח לק סוס לּקְו בֶכְר
 "תרֶאְו םיתחה יכְלמתֶא לארשי דךלמ ללע-רכש הגה
 ? ובְזעו ףשֶנַכ וסוקו ומוקיו :ּונִלְע אובל םיִרְצִמ .יבלמ
 רֶׁשֲאְכ החמה םֶהיִרְמִחְדתֶאְ םֶהיִסּוסדתֶאְו םהיִלָהֶאדתֶא
 8 "דע הֶלֶאָה םיִעְרֹצִמַה לאביו :םשּפְנלֶא וטו איה
 ואשיו ותשיו ולכאיו דָחֶא לָהֲא-לֶא ואו הנַהַמַה הָצְק
 אבה .ּובָשיַו .ונמטיו וכל םיִדְנְבּו בָהז .ףֶסִּכ םֶשִמ
 9 שיא ורמאו  :ונממו וכל םָׁשִמ ואשיו רַחַא לֲהֲא-לָא
 רָרׂשְּב-םֹו הוה םָיַה םישע ּונִחְנַא | ןכ"אל והָעְרְלֶא
 וטָאְצְמו רקפה רוָא-דע ּוניִּכִחְו םיִשחמ ּנֲחנֲאַו אוה
 ' ואביו :דלמה תי הָדיְנְו הֶאבְ וכל התו נע
 ללא ונאב רמאל םֶהְל והיו ריִעָה רעש"לָא ל ֹאְרָקִי
 דא יִּכ םֶדֶא לוקו שיא םָׁשְדיִא הגהְו םֶרא המ
 קרמה רשאכ םילָהאְ רופא רֹומֲחַהְו לוסָא םָּפַה

 ארקיו -—
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 ךְלמַה םָכו :הָמיִנָפ ְךֶלמַה תיק ודיענ םירעשה ארק ו
 ושָעְדיִרָשֶא תא םֶכְל אָנדהַדִיִגִא וידבעְלַא מאו הלל
 הדָנַחְמַהְהִמ ואְצִ ּנֲחנֲא םיִבָעְריִּכ ועדי םרא ונל
 םְשֲּפִתַ ריִעָהְדִ ואְצְיִּ רמאל הָדׂשהב הבחהל

 יוחקיו רֶמאֹל וידְבִצִמ דָחֶא עמ :אָבְנ רעֶהלֲאו םייח ו
 ּהָבירֲאְׁשִנ רֶׁשֲא םירָאשנה םיסופההןמ הֶשִמִח אָנ
 יילָכָּכ םנה ּהָבּורֲאְׁשִנ רשא לארשי ןומָהההלְכְּכ םנה

 ינש ּוחקי :הָאְרנְו הָחְלְׁשִו ּמָתירְׁשֲא לֵאָרְׂשִי ןומָה 4
 רמאל םראייהנהמ יִרָחַא ֶלָמַה חלש םיקוס בֶכְר

 ךִרּהילכ הגה [דרוהידע םַהיִרא כל :ּארו כל יט
 ובשיו םָופְחהְּב םֶרָא ּוכיִלְׁשַה-רְׁשֲא םיִלָכְו םיִדָנְב הֶאְלְמ

 הךגחמ תא ובו םעְה אצמ :ךְלֶמל ודגנ םיִכָאְַמַה 1
 ללכשב םיִרעָש םִיָתאְָו לֵכְׁשְּב תֶלֹטהֲאְס ילו םֶרָא

 ןעׁשנ רֶׁשֲא שילָשהדתֶא דיקפה ְלֶמַהְו :הָוהָי רָבְרַּכ וג
 רֶׁשֲאַּכ תמו רעָשּב םַעָה והֲסִמְריַו רֵעְׁשֲהיזלַע ודיחלע

 ידו :וָלֲא דלה תָדָרְב רָּבִד רשֶא םיִהלֲאָה שיא רָּבִד 8
 םירעש םיַתאָק רָמאל ךְלמַהְ"לֶא םיהלָאְה שיא רָּבדְּ
 רַעָשְּב רֶחְמ תַעָּכ הָיְהִי לָקְשְּב תלט=הָאסו לָכָשְּב

 קדהְו רמאיו םיהלֶאה שיאתא שילשה עו :ןורמש 19
 רֶמאֹו הוה רכדפ ָךיָיַה םִיַמְׁשִּב תֹובְרֲא הָשע הוה

 ומרי ןּכ לחיה : :לכאת אל םָׁשְמּו ףיניִעְּב הָאֹר ְּךנַה כ

 ז תמו רעָשּב םָעָה ותא
 .Car. VI ח |

 רמאל ּהָנְב=תֶא הָיָחָהְדרֶשַא הְׁשֲאָהילֲא רַבִד עָשילָאְו א
 הָוהְי אֵבָקיְכ יונת רֶׁשֲאַּב ירו תיכו יָא יִכְל ימוק

 ;רֶׁשֲאָה םָקָתַו :םיִנש עַבָׁש ץֶרָאָהילֶא אבינו בֶעְרָל 9
 רֶגְתו ּהָתִיִבּו איה דלתנ םיהלָאה שיא רֶבְדִּכ שַעִּתַ

 ץראב
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 3 םםיִנָש עַבָׁש הָצְקִמ יה :םיִנָש עַבָׁש םיִּתְׁשְלְפץרָאּב
 ךלֶַה-לֶא קָעַצל אַצַתַו םיתׁשלְפ ץֶרָאמ הָשאָה בש
 4 יִוחְנְלֶא רֵּבדְמ ְךֶלַּמַהו :ּהָרָׁש=לֶאְ הָתיֵּב"לֲא
 תֹולֹדְגַה-לְּכ תֶא יל אָנ"הְרּפַס רָמאל םיִהלֲאָה-שיִא רענ
 ה -רֶׁשֲא תא למל רפסְמדאוה יה :עְׁשיִלֲא הָׁשְערְׁשַא
 הָנְּב--תֶא הָיָחְהרְׁשַא הֶָשאָה הּגהְו תַמַה-תֶא הָיָחָה
 ינדַא וחג רמאיו הדשדלעו הָתיִבילע ךְלֶמַה-לֶא תקעצ
 6 לאש :עָשיִלא הָיִחְהְדרָשַא הבה הֵׁשֲאָה תאו למ
 דָחֶא םיִרָס למה ּהָלְוְתַו יָל"רפסְתו השאל ךלמה
 הָרָשַה תֶאּובְת"לְּכ תא ל צלל םיִשָה רמאל
 ז עָשיִלֶא אָבָו :הָתַעְדַעְו ץֶרֶאָהְדתֶא הָבְזע םוימ
 ׁשיִאאָּב רמאל ול"דגנ הלח ראד דֶדַהְרְבּוקשמּ
 5 לריב חק לאהְוְחילֶא ךֶלֶמַה רַמאֹו :הֶנהְידִע םיִהלָאָה
 זדוהיהתַא תשרדו םיִהלֲאָה שיא תאָרְקל לו הממ
 9 !תארקל לאח ךליו :הֶז ילָחִמ ריאה רמאל ותואמ
 למג םעָּבְרַא אָׂשַמ קֶׁשָמַּ .םיִש"לָכְו ודב הָחְנמ חיו
 םְרֲאדלמ דַרָהְדְּב כ רַמאֹ יינָפְל דמעו אביו
 יֹלְלֲא רֶמאַו :הז יִלָחְמ הָיחֶאה רמאל לולא ינְתְלֶש
 זרומחיִּכ הוה ינארהו הוחת הָיָה אל"רְמא ךל עְׁשלֲא
 וג :םיִהלֲאָה שיא דו שידע םֶשו וְנָּפתֶא דמו :תּומ
 וג תא יתַעְַנ יכ רֶמאֹו הכב ינדַא עודמ לאח רֶמאֹּו
 הַלֶשֶּת םַהיִרָצְבַמ הָעְר לֵאָרְׂשִי נבל .הְשעת-רֶׁשֲא
 םֶהיִתְרָהְו שמרת םֶהיִלְלְְו גלַהַּת ברָחַּב םֶהיִרְחַבו שאָּב
 :3 הרֶׂשֲעְו יכ בֶלָכַה ףדבע הָמ יִּכ לאהְוח רַמאַ :ַעְַבִת
 ףתא הוהי ינָאְרה עְׁשילֲא רֶמאַו הוה לדנַה רַכּדַה
 ג4 נרֲאלָא אביו עָשילֶא תֶאִמ | דלי :םֶראלע למ
 ;ריח יל רַמָא רֶמאֹו עשילֶא ל רַמָא-הַמ ול רֶמאֹו

 היחת
 ירק ול ז. 0. יה קיסמ אל * 4



 042. 8. ח ב םיכלמ 622

 םִיַמַּכ לֵּבְטַו רֵּבְכַמַה חקיו תְרחממ יהיו :הָיֲחת וט
 :ןיתְחַּת לאהוח ּךְלֶמַו תמו ינְפ"לַע שְרְפ

 טפשוהיו לארי למ בָאְחַאְִּב םֶרֹיְל שמח תנשבו 6
 ךֶּב :הָרּוהְי ךלמ טָפְשיהְיִדִּב םרוהי למ הָרוהְ ּךְלִמ גז

 ךלֶמ האש הָנמְשו .כְלְמְּב יָה הָנָׁש םיִתשּו םישלש
 תי ושָע רׁשֲאכ לארי יכלמ | ּךְרַדְּ דליו :םֶלְשּוריִּ
 יניִעְּב עֶרָד שעיו הָשאְל ולְדהַתִיַה בָאְהַאדתַב יִכ בָאְחַ
 ד ןעמל ההי-תֶא תוחשהל הוה הָבְאיאְלְו :הת
 :םיִמָיה"לּכ וָנבְלּו רג ול תַתְל ולירמָא רׁשֲאכ וָדְבַע

 היל ּוכלמו הָדוהְי--ר תַהָּתִמ םודָא עׁשּפ ֹויָמָיַב כ
 תווההוהוו ומ םָכֵרָה-לְכְו הָריִלְצ םֶרֹו רבעי למ ג

 בָכְרֶה יִרָש תאו ולא םיִבּפַה םֹוהָא-תֶא הָּכַו הָלֵיַל םכ
 דע הָדּהְ-דִי תחפמ םֹולָא עשפוו :וילָהָאְל םַעָה סי 99

 יֶרְבִד רָהְו :איִהַד תב הל עׁשְפִה א הזה .םויה א
 יִרְּבִד רֶפָס-לע םיִבּותְּכ םקדאלה הָשָע רׁשֲא-לְכְו םָרֹו
 רקקמנ ויִתְבָאיסַע םֶרֹי בָכְשיו :הָרּוהְי יִכְלַמְל םיִמָיה
 :ויִתְחַת וֶנְב והָיזחא ךלמיו דוד ריִעּב ויָתֹבֲאדבִע

 לארשי ךלמ בָאְחאְְּב םֶרויל הָנָׁש הָרְשְעְדיִתַש תַנָשִּב הכ
 םיִתְשּוםירָשָעְדַּכ :הָרּוהְי ךלמ םֶרוהְיּב והיזחא למ 38

 םבֵׁשְו םֶכְׁשיִריִב למ תחא הע jl והָיְוַהֲא הָנָׁש
 תיכ לרדב ךליו :לאְרשי ךלמ יֵרְמְע"תּב והילתע !מא
 ןְתָה יִכ .בָאְחִא תיִבְּכ הָוהְי גיֵעְּב עֶרָה שעו בֶאְחַא

 רָמְהְלמַל בָאְחאְרְּב םֶרוידתֶא ךְל :אוה םָאְהַאדתיכ 8
 :םֶרוידתֶא םיִמַרֲא וכו דַעְלִג תָמָרְּב םראדּדִלִמ לֶאְזחדִ
 רֵׁשֲא םיִּכְמַהְמ לאָנְרֶזְב אָפְרְתהְ ְךֶלֶמַה םֶרֹ בש
 פכרַא דל לֶאהְוחתֶא ֹומֲָלַהְּב הָמְרְּב םיִמרָא יה
 והיזחאו ב

8 - 

9 - 

+ mw 

7 mw 

9 tw 

 ףרהיץ.21. יקםנש ז. 1.



 623 .IL. REGUM CAP.8.9 ט ח

 םֶרֹוי-תֶא תֹואָרְל דרי הָדּוהְי ְךֶלַמ םֶרוהְיְדְב והְָוַחֲאְו
 :אוה הלחדיכ לאַעְריַּב בָאְחַאְדְּב

Car. DX. ם 

 א ול רֶמאַו םיִאיִבנַה ינְּבמ דחאק אָרָק .איִבְנה עְׁשלֲאְ
 :דָעְלָג תמר דל ףדיב הזה ןמָשַה מ חכו ְךֶנְתָמ רח
 2 יִשָמְנְְּב טָפְשוהְידְדַב אּוהי םֶשד האר הָמָש ד תאָבּ
 :רָדָחְּב רָדָח ֹותֹא תאיְִהְו ויִחָא ּךוֵתְמ ותמקהו תאָבּ
 4 רַמָאהְל תְרַמָאְו ושארהלע תק משהד ת תקל
 הת תֶלדַה ָּתְחַתַפּ לארשהלא למל ּדִּתַהְׁשִמ הוה
 4 אביו :דַעְלִג תמר איכה רעגה רעה למ :הָּכִחַת אלו
 רַמאָיו רשה ףילא יל רָבּד מא םיבְׁש לימה ירש הגה
 5 אמו םקו :רשה ףילא רֶמאֹו .ּונְלְִּמ ימלא אה
 הוהְי רמָאההְכ ול רמו ושארדלא ןמשה קציו הָתַּבַה
 :לארשידלא הוהי םעילא ךלמל דיתחשמ לארי יהא
 ז יִדְבָע ו יַמְּד יתמקנו ףינדא בֵאָחַא תיִּבתֶא הָתיִּכַהו
 8 לכ דַבָאְו :לָבְזִא דימ הָוהָי ירבילָּכ ימדו םיִאיִבְנה
 בּוְעְו רּוצְעְו ריִקְּב ןיִתְׁשמ בָאְחַאְל יִּתַרְכַהה בָאְחַא תי
 9 טבנְַּב םָעְבְרִי תיִבָּכ בָאְחַא תיִּבתֶא יתנו :לארשיב
 י םביִבְלְּכַה ּולְכאְי לְבְקִא-תֶאְו :הָיְחַאְהְב אשעב תיִבְכ
 וו אוהיו :םֶעַו תָלָּדַה חַתְפַ רבק ןיִאו לאעְֶז קֶלַחּ
 -אָּכ עודמ םולשַה ל רָמאַּו וינדַא יִדְבעְלֶא אָצְי
 -תֶא םתְעְַי םתא םֶהֵלֲא רָמאַה לא הזה נשמר
 9 רָמאיו נְל אָנידְנַה רקָש ּורְמאמ :וחישהתאו שיִאָה
 ךִּתְחַׁשִמ הָוהְי רמָא ה רמאל יִלֶא רַמָא תאֹזְכְו תא
 ג ימישח ודנב שיִא חכו ורהמיו :לֶאְרְשידלֶא ךלמל
 < למ ורָמאֹו רֶפושּב ועָקְתִיו תולעמה םֶרְגדלֶא ויָּתְחַת
 14 ;םרוידלַא ישָמְנְדֶב טפשוהידב אוהי רשקֶתַ :אּוהְ

 פרויו
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 יִנָפִמ .לֵאָרְׂשִי=לְכְו אוה רֶעְלג תֶמְרְּב רמש הָיָה םֶדֹוְו
 לאָעְרֶיְב אּפְרְתְהְל למה םרוהי בשיו :םֶרא למ לֵאָח וש

 למ לאָזחתֶא ומָחְלַהְּב םיִמַרֲא והָכַי רֶׁשֲא םיִכמַהְדִמ
 ךמ טילפ אֵצִ-לַא םכשפ) שיא אחי מא םרָא

 הְלאָעְרְי ךליו אוהי בפרו :לאָעְרְְב דיג ל תֶכָלְל ריִעָה 6
 תוִאְרל דרי הוה למ | הָיזחַאְ המ בכש םֶרי יִּכ

 -תֶא אָרַו לאָעְֶויְּב לְּנמַה-לַע דמע הָפֹצַהְו :םֶרוי-תֶא וז
 רֶמאֹו האר נא תַעְפָש רָמאּו ֹואֹבְּב אּוהי תעפְׁש

 לליו :םֶלשַה רמאיו םֶתאְרְְל חֶלׁשּו םָּכַר חק םֶרּוהְי 8
 םלָׁשָה לֶלַמַה רַמָאדהְכ מא ותארקל סופה בכר
 הפצה דגיו יִרֲחַא"לֶא בכ םּולָשְלו ךלדהמ אוקי רַמאֹ

 פופ בכר חלשיו :בָשדאלו םהדדע ךֲאָלמַהיאָּב רמאל 9
 רמאוו םולש ּדָלִמַה רמָאהָּכ רֶמאַּו םֶהֵלֲא אָבו לנש

 רמאל הָפֹצַה דנו :יִרֲחַא-לֶא בס םֹולָׁשְלו ְל"הַמ אּוָהְי כ
 יִשָמְנְדְב אּוהָי גַהְנִמְּכ גהְנמהְ בשדאלו .םהיִלַאדדַע אָּב

 ֵּבְכַר ראו רפא םֶרוהְי רֶמאַו :גָהָי ןועָנְשְב יִּכ ג
 שיא .הדוהייהךלמ והוחאו לֵאָרְש=-דלמ םָרֹוהְי אָצְו
 תרֹובְנ תכְלָחְּב והאְצְמו אוהי תאָרְקְל ּואָצִו ֹובְכְרְּב

 םיִלְשַה רמו אּוהְדתֶא םֶרוה תואר יהיו :יִלאָעְרקַה ל
 היִפשְכו ְּךֶמַא לבוא ינונז-דע םולָשה הָמ מאו אוי

 היְַהֲא--לֶא רמאו סנו ויָדי םרוהי ךֶפַהמ  :םיִּבְרָה 5
 םֶרוהְיתֶא דיו תשכב ד אלמ אוהיו | :הֶיוַחַא המרמ

 רַמאֹו :ובְכְרַב עַרְכיו ובלמ יצֶחַה .אָציו ויער ןיָּב הכ
 תרוָבְנ הרש תַלְלְחְּב ּוהָכְלְשַה אש השלש לָקְדְּבַלֶא
 ירחא םיִדָמָצ םיבכר תֶא הָּתַאְו ינֲא רצ יִּכ ילאעְרְזַה

 דשא :הָוה אָשַמַה"תֶא רי אָשְנ הוה ויָבָא בָאַחַא 6
 הוהידסָאנ שָמָא יִתיִאְר נב ימְּד"תֶאְו תובָנ יִמּדדתֶא אל

 יתמלשו
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 והכלשק אש התו הוהידסאנ תאוה הָכְלַחַּב דל יִתְמְלשְו
 גז סנו הֶאְר הָדוהידְלִמ הָיַוחַאְ :הוה רַבְרִכ הָקְלחַּ
 יהְּכַה ותאדסנ רֶמאַּו אּוהי ויְרֲחֶא ףדרינ ןגה תב ךרּד
 ודְנְמ סע םָעְלְביתֶא רֶׁשֲא רּנהלָעַמְּב הָבְכְרְמַהְדלֶא
 8 תא ורּבְקו .הָמְלְש ויָדְבָע יִתא ּובָּכְרַו :םָׁש תמ
 29 הָרשְיתַחַא תַגְׁשַבּו | :ָד רֵעְב ויָתֹבֲא-םַע וְתָדָבְקִּב
 ל אובו :הָדוהדלע הוחֶא ךלמ בָאְחַאְדְּב םֶרויִל הָנש
 בֶטית הינע ךּפַּכ םֶשָתַו הָעמְש לָבְזיִאְו הלאעְרֶז אה
 ג רַעָשְב אָב אוהיו :ןולחה דַעְּב ףַכֶשִתו ּףָשארדתֶא
 32 ןולַחַהדלֶא ו ויִנָפ אָשיו :ויִנדִא גרה יִרמְ םולַשַה רֶמאתַ
 :םיִכיִרָכ הָׁשלָׁש םנָש ויֵלֵא ופיקשיו ימ יתא ימ רָמאֹ
 ₪ -ללָאְ דהא הממ זו קטמְשיו קוטממש רֶמאֹו
 = אנ-ידקפ רֶמאֹו תשיו לכאו אבו :הָנמְמְרַו םיקופה
 ל וכלמ :איה ךלמיתב יִּכ ָהרְבְקְו תאוה הָרּרֲאָה-תֶא
 תּפַכְו םיִלְנרֶה תלה כ = ואָצְמְדאלו ּהרְבְקל
 % רֶׁשֲא אוה הָוהְידרַכּד מאו ול ּודיגנ ּובשמ :םיָדיֵ
 ילאָעְרִי קֶלְחְּב רמאל יִכְשתה ּוהָילֶא ָּדְבעידִיב רב
 אז לָבְיא תל הו :לָבְיִא רֶׂשְביתַא םיִָלְבה כא
 ורמאאל רֶׁשֲא לאעְרֶזי קֶלָחְּב הָדְׂשַה נפל ןְמָרְכ
 :לְבְזיִא תאו

CAP. Xi 3ף  

 א םכיִרָפְמ אּוהָי בּתֶכיִו ןורָמָשְּב םנְּב םיִעְבַׁש בָאְחַאְלּו
 םינְמִאָה-לֶאְו םיִנָקוה לאָעָרי יֵרְׂש-לֲא ןורמְש חלָׁשַו
 2 םֶכּתֲאְו ם םֶכיִלָא ; הוה רֶפַפַה אֹבְּכ הָּתִעְו :רָמאְל בָאָחַא
 :קָשְנַהְו רצבמ ריעְו םיִפּפַהְו בֶכָרֶה םֶכְּתִאְו םֶכיִגְדֲא נְּב
 3 תוסכ"לע | םקמְשו םָכיִנְדַא ינְּבִמ רֶשָּיהְו בוטה םֶתיִאְרּו
 + מאו דאַמ רָאָמ וא :םקיִנְדֶא תיכ"לע ומחְלהוויִבָא

 הגה
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 :וטחְנא דמענ יאו ונפל יָדָמֲע אל םיִכְלְמַה ינש הנה
 םיִנָמָאָהְוםינקזהו ריִעָהלַע רֶׁשֲאַו תִיַכַהלע-רְׁשא חלָׁשיַו ה

 ונילא ראתה לכו ּנֲחנֲא ְףַרְבְע רמאל | אוהְילֶא
 םָהיִלָא בָתְכַַו :הֶשָע = ףיְניעְּב בוטה שיא ךלִמנראל הָׂשֲעַנ 6

 םיעמש םָּתַא | יִלְקְל םּתֲא יל"סא רמאל תינש | רֶפָס
 רָהְמ תַעָּכ יִלֲא ואב םֶכיֵנְדֲאדִנְב ישְנַא ישאְרְדתֶא ֹוחָכ
 ריִעָה .יללְנתֶא שיא םיעְבְׁש למה יִנְבו הלר

 ןנֶכיתֶא וחקיו םֶלילֲא לפה אָבְּכ יהו :םֶתֹוא םיִלּדנְמ 7
 םידודכ טָהישארְדתא ומישיו שיא םיעְבש וטָחְשַו ְְלמַה

 רמאל וליד ךָאְלמַה אָבו :הָלאָעְרְ וילא וחלשיו ₪
 םיִרְבִצ ןנָש םֶתֶא ומיש רֶמאֹ דלמהנב ישאר ּואיבַה

 מאו דמו אציו קבב יהו :רקְּבַהְ"דִַע רעשה חַתַּפ 5
 לרָא-לע יתרשק א הגה םֶתֶא םיקדצ םָעְ"לָכדלֶא

 לפי אל יִּכ אופא ועד :הֶלֲא-לְכיתֶא הָּכַה ימו והראו י

 = = םֶאְתִא תיפילע הוי רָּדירֶשֶא הָצרַא הָוהְי רבְדמ
 = אהוד :גוהילא ודב יב רֶכד רעא תא הֶשָע הוה וג

 וְלֹדְנ-לָכְו לאָפְרְּב בָאְחַאדתיִבְל םיִרָאְׁשנַה"לְּכ תֶא
 אבו קה :דיִרָש ולזריִאָשַה יִתְלּבדדַש ויְָהְכְו ויָעְדְיִמו 3
 אָצְמ אוהיו :ךְרדּפ םיִעֹרָה דקעתיִּב אה ןוְרְמש ליו וכ

 ובמאה םתא ימ רֶמא הּוהָידְלַמ הְיְוחֲא .יחאדתֶא
 :הָריִבְּנַה יִנְבּו מהי םולשל דֶר ונחנא ּוהיִזחַא יֵחַא

 המלא םּוטָחְׁשִו םַײַח םּושפְתַו םייח םּושָפִת רַמאַ 4

 ותארקל בָכְְדּב 5דְהְיתֶא אָצְמִו םשמ מ ךלמ ומ
 יבבק רשָאּכ רֶׁשיְךְבַבלתֶא שי וילא רָמאֹו והָכְרְב
 ןּת דדָקתַא הָנִּת ׁשְו שי בֶדֶנהְי רֶמאֹנ בבל

 הֶאְרּו יתא הָכְל רֶמאֹו :הָבְכְרִמַה"לֶא ויָלֵא והלעו ודי וצ
 ו ץימש אב :יִמְכרְּב ותא ובכרנ הוהיל יָתָאְקְּכ יי

| 
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 רֵבְדַּכ ודמְשהדדע ןורָמְשְּב בָאָחאל םיִרָאְׁשנַהזלְּכדתֶא
 ו =לכ"תֶא איה בק :והיְלֲאלֲא רד רֶׁשֲא הָוְְי
 אּוהָי טעִמ לעבהתָא דבָע בָאְחַא םהלֶא רַמאַיו םָעַה
 19 -לכו וידבְלָּב למפה יאיִבְנילְכ הָּתְַו :הפְרה ּונְְבְִ
 לַעַּבל יל לדג חב יִּכ דֹמְפ-לַא ׁשיִא ילא יארק יה
 מל הָּבְכעְב הֶׂשָע אה החי אל ךקְפַרשֶא לָל
 כ הדָרָצָע ושדק אוהי רָמאָ :לעבה יביא דיכאה
 גג דלָכ ואביו לארשידלכב | אוהי חלש :ואָרק לעכל
 תב ואביו אבדאל רֶׁשֲא שיא ראְשנדאְלְו לעבה ידבע
 "לע לָשָאְל מאו :הָפְל הפ לעבהזתיב אמו לַעַבַה
 זבהְל אָציו לַעָּבַה יֵדְבִ לבל שובל אצוה הֶחָּתלִמַה
 ₪ ללעבה תיִכ בָכְרְדִּכ בדה אוקי אָבת :ׁשּפְלַמַה
 יֵדְבעַמ םֶכָמִע הָפשיִדּפ ּואְד וׁשַפַה לַעָבַ יִדְבְע רַמאיו

 24 םיָחָבְו תושעל אמ ֶּדַבְל לעבה יבא יִכ הוי
 ׁשיִאָה רֶמאֹו שיא םינמש ץוחב ול"םַש .אּוהְיְו תולעו

 וׁשְפנ םֶכיִדְיילַע איב יִנֶא רשא םישְנָאָהְִמ טְלֶמַײרׁשֲ
 הכ אוהי רמו הָלֹעֶה תושעל | ותְלְכָּכ יהו :ושפנ תחת
 -יִפְל םּוָּכַו אצי"לא שיא םּוכַה ּואָּב םיִשְלָשלו םיִצְרְל
 דתריִּב ריעידע ּוכְלמ םישלָשהו םיִצָרָה וכלָשו םֶרָח
 2 וצתי| :הופרשיו לעפהדתיב תוְבְצַמתֶא ואצו :לַעָּבַה
 והמשיו לַעָבַהְתיִבְתֶא ותו לעבַה תבצמ תֶא
 88 :לארשימ לַעבַהתֶא אּוהְי דמשיו :םויהדדע תִארִמְ
 9 זאל לֶארשידתא איטחה .רשא טָבְנְדַב םעְבְרָי יִאָטָח קר
 רֶׁשֲאְ לַא-תימ רֶׁשֲא בַהְוה יִלָנָ םֶהיֵרֲחֲאִמ אוי רֶפ
 ל תֹביִטֲהרְׁשֲא ןע אוהיהלֶא הוהי רָמא :ןֶדְּב
 תיבְל ָתישע יֵבְבְלב רֶׁשֲא מב יניִעָפ רֶׁשיֹה תוָשעל

 - 0 0085 . .. ג אוהיו :לאָרְשִי אפי ל ּוכׁשי םיעבר נב בא
 חוסכ ןידיכס .29. ףױקהאצמלז.27. השונד ב ד 9
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 -לֶבְּב לֵאָרְׁשִיַהלֲא הוהְי-תַרֹותְּב תֶכָלְל רֶמָׁש אל
 -תֶא איִטֶחַה רֶׁשֲא םִעְבָרְי תואטח טעמ רט אל ובכל

 םכו לארשיכ תצָקְל הָוהְי לחה םֹהְה םיִמָיב :לֶאְרְשָי ל
 תא שָמָשָה חַרְזְמ ןדריהְךמ :לארשי לּובגלֶכְב לאח 33

 רשא רערעמ ישנמהו יֵנֲבּואְרְהו ידה דַעְלִגַה ץֵרָאלְכ
 = "לכו אוקי ירד רֶתְו :ןָשְּבַהְו רעלה ןנרַא לחנ-לע 4

 רֶפָסלַע םיִבֹתכ םה"אולה ֹותְרובְלְכו הֶׂשָע רֶׁשֲא
 = ויתבָאזסִע אוהי םַכְׁשִו :לארשי יכלמְל םיִמָיַה יֵרְבְּד הל
 םימָיהְו זויּתְחַת נְּב וָחָאֹוהְ . למו ןוְרְמְשְּב ותא ורְּכְקִַ <

 ןורמְְּבהְש הנמְׁשםיִרְׂשֶעלֲאָרְִי-לע אוהל דא
 .Car. XI אי אי

 רֵּכַאַּתַו םֶקּתַו ּהָנֶּב תַמיִּכ הָתֲאָרֹו והיזחא םִא הָיְלַתַעְו א
 םֶרו"ךלמהדתב עַבְשּוהְי חפתו :הָכְלְממַה עֶרְזלְּכ תֶא :

 ְךוָתִמ ותא בָנְנתַו הוַחֲאְדַּכ שָאוידתא ּוהְַהֲא תוחָא
 תרוטמה רֶהָחב יִּתְקְנמ"תֶאְו ותא םיִתוְמִמה דְלמַהיִנּ

 תיִּב התא יהיו :תַמּוה אלו והילתע ינפמ ותא ּורּתְסַמ ג
 :ץֶרָאַה=לע תֶָכְלַמ הילְתעו םינָש שש אבְחְתַמ הוה

 יִרָשתַא | חכו עַדָיהְי חלש תיעיבשה נשבו 4
 תרי הוהי תב ויל םתא אבו םיִצְרְלו ירְכְל תאמה

 ךְּבתֶא םָתֹא אָרִנ הָוהְי תיִבְּב םֶתִא עָּבְשַיו תיִרְּב םֶהָל
 תישלשה ןושעפ רֶׁשֲא רָכְּדַה הז רמאל םוצנ :ְךְלֶמַה ה
 תישלשהו :ךלמה תי תְרָמְשמ יִרְמְשְו תָבַשה יאְּב םָכִמ 5

 םָתְרַמְׁשּו םִצְרָה רחא רעבי תיִשְלְׁשַהְו רוס רַעָשְּב
 יאצי לפ םֶכָּב תודיה יִּתְׁשּו :חַפמ תיבה תָרָמָׁשִמְדתֶא 7

 :ּדְלָמַהיהלֶא הוהודדתיב תֶרַמָשמְדתֶא ּורְמָׁשו תָּבַשה
 -לֶא אָפַהְו ודב ויָלכְו שיא ביִבְס ךלמהדלע םֶתְפַהְו 5
 מ :וָאבְבו ותאַצְּב ךְלִמה"תַא יהו תמוי תורדשה +

= edo 

 ב יוק סיחמזמה +. 9. | ףק התאו ז. ן.אי ר דסח יאחנידמל +. 1.



 629 .J. REGUM CAP 11. אי

 שיִא וחקיו ןַהֹּכַה עֶדיוהְי הְנְצהרְׁשֲא לֶכְּכ תויאמה ירש
 עלא ואבו תָבַשַה יִאצ םע תָבׁשַה יִאְּב וישְנאדתֶא
 -זרֶאְו תנֲתַהיתַא תאמה יִרָשל ןהכה ןתו :ןהפה
 ודמעו :הָוהְי תיִבָּב רֶׁשֲא ךֶּד ךלמל רשא םיִטְלְׁשַה
 ףַתְּכ"דַע תינמוה תוכה ףתכמ ודב ויִלכְו שיא םיִצרה
 אוו :ביִבְס ךלמהילע תבל חבזמל תילאָמָשַה תיבה
 וכלממ תודעת רָגהְתֶא וילָע ןתינ ךלמַהְְּבדתֶא
 למה יִהָי ורמאיו ףכדוכמ והחְשמיו ותא
 תב םַעְה"לֶא אָבּתִו םעֶה צָרָה לֹוָק"תֶא הָיְלַתַע עמְׁשתו
 טָפְׁשַמַּ דמעה" רמע ְךֶלֶמַה הֶגהְו אְרִתַו :הָוהְ
 חמש ץֶרָאַה םע-לָכְו ךלמה"לֶא תורצצחהו םיִרָשַה
 רשק ארק ידְנְּבתֶא הָיְלְתַע עַרְקִּתו תּוְרצְצַחּכ עקתו
 וט לחה ידה | תֹויִאמַה יִרָשדתֶא ןהפה עַדָיוהְי וצו :רשק
 אּבַהְו תרדָשְל תיּבְמְדלֶא התא ואיצוה םֶהיִלַא רֶמאֹו
 :הָוהָי תב תמּותדלא ןהפה רַמָא יִּכ בֶרָחְּב תַמָה ָהיִרָחא
 למה תי םיקוטה אֹובְמְדַרַּד אובו םִידָי הֶל משו
 הָוהְי ןיִב תירְּבַהְתֶא עֶדיֹוהִי תרֶכוי :םַש תַמּוּתַ
 ןיבו למה ןיבּו הוהיל םלל תויהל םֶעָה ןיִבּ למה ןיִבּו
 "תֶא הָצְתָו לַעָבַהתיִב ץֶרֶאַה םע-לכ ואכה :םַעָה
 לבה ג ןָּתַמ תֵאְו במיה וְְּבִש ללא תב
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 19 - | תאו יצרה יִרָבַהְתֶאְו תואמה יִרָשדתֶא הקו
 -ךרד ואוביו הודי תיפמ ךְלַמַה-תֶא ּודיִריו ץֶרָאָה םע
 כ חַמְשיַו :םיִכְלמַה אפכילע בשיו ךלמה תי םיִצְרַה רעש
 בֶרָחְב ותימה והָיְלַתַעדתֶאְו הטקש ריִעָהְו ץֶרֶאָהיםַעילּכ
 :דךְלמ תב

 -ןב
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 ךְלְמ אוהיל עבשדתנשב :וכְלְמְּב ׁשֶאֹוהְי םִנָש עַבָשְרֶּב א ג
 הִיְבְצ מא םשו םֶלְשּורְיִּ ףלמ הָנָש םיִעְּבְרַאְו שָאוהי

 וימידלכ הָוהָי יִניִעְּב רשיה שָאוהָי שָעיו :עבַש רֶאְּבִמ 3
 דוע ורפאל תומְּבַה קר :ןהפה עדָיוהְי והְרּוה רֶׁשֲא 4
 -לֶא שָאוהְי רֶמאַֹו :תִּמְּבַּב םיִרָטַקְמּו םיִחְּבֹומ םֶעְה ה

 ףֶסַּכ הוהידתיב אָבּוי רׁשֲא םיִׁשָרכַה ףַסַּכ לפ םיִנָהְלַה
 לע לע רשָא ףַסָּכלְּכ וָכְרָע תושפנ ףסּכ שיא רבוע

 שיא םיִנָהְּכַה םֶהָל וחקי .:הָוהְי תיִּב איָבָהְל שיאדבֶל <
 אֵצְמִירְׁשֲא לכל תיבה קֶרְּביתֶא וקזחְי םַהָו ורָּכִמ תֶאמ

 למל הש שֶלְשְו םיִרְשַע תִנָשְּב יהִנ  :סדָבםָׁשד
 למה אָרָקִו :תִיָבַה קֶדָּב"תֶא םנֲהְכַה וקוח"אל שאוהי 8

 עודמ םֵהלֲא רמאיו םיִנָהְללְו הכה עדיוהיל ׁשָאֹוהְ
 ףסכדוחקתדלא הָתעְו תיבה קָדְבדתֶא םיקְוחְמ םֶכְניִא
 םֶנָהכַה ותָאו :ּוהְנְּתִּת תיבה קֶדֶבְלִיִכ םֶכיִרְּכִמ תאמ
 קָרְּבדתֶא קזח יִתְלְבְלו םַעָה תֶאַמ ףְסּכיתַהְק יתלבל

 ותְלדְּב רח בקי דַחֶא ןירֶא ןקפה עדיֹוהי | הקו :תֶיָבַה י
 הָוהְי תיב שיִאדדאובְּב ןימיב חֵּבְמַה לָצִא ותא ןתו
 אבּומה ףֶסָּכַהְדלְּכדתֶא ףסַה יִרָמש םינָהְכַ הָמְׁשונֲתגְו

 ללעו ןורָאב ףֵסְּכַה .בֶרְיִּכ םֶתֹאְרַּכ יה :הָוהיהתיִב וו
 אָצִמנַה ףסּכַהְתֶא מו ורצו לורה ןהפהו למה רפס

 הָכאְלִמַה ישע ךידלע ןְפְתִמַה ףסּכַההתַא ונתנו :הנהידתיב 1:
 םינמלו | ץֶעֶה ישרחל ויצו הוה תיּב םיִדָהפִי

 תלו ןֶבָאָה יבָצְתְלו םירדולו :הוהְי תב של -
 לכֶלּו הוהידתיב קָדָביתֶא חל בֵצֲחַמ יִנָבַאְו םיִצָע

 הָהְי תיִב הָׂשֲעי אל ְּךַא :הקוחל תָיַהילע אָצי"רָׁשֲא 4
 -לכו בַהָ יֵלְכ-לְכ תֹורָצַצֲח תוקרָומ תֹוָרָמֹוְמ ףסַּכ תופס

 ףסכ חה =
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 וט הָכאָלמַה ישעְלחיִּכ :הָוהידתיב אבומה ףסכהְךמ ףַסַכ
 5 -תרָא .ּובְשַחְי אָלְו :הָוהְי תיבת בקו הנ
 ישעל תתְל םידלע סָּכַהדתֶא נתי רֶׁשֲא םיִׂשְנֲאָה
 וז תֹואָמַה ףסכו םשא ףסכ :םישע םֵה הְנֹמֲאָביִּכ הָכאָלמַה
 ₪ לאח הלע א | יה םיִנַהְלל הוה תיב אבי אל
 תולעל וינְפ לאה םשיו הָדְכלִפ תנילע םַחָלַ םרא למ
 19 םיִׁשְדְקַהלְב תֶא הוה שאוהי חל :םלָׁשוְיחלע
 יכלמ ויתבא ּוהְזַחֲאַו םֶרֹוהְ טפשוה ושיִדְקַהְירַָשַא
 "תב תְרצֶאְּב אָצְמְִה בְַזהְלָּכ תא וישדקדתַאְו הָדוה
 ללעמ לעיו םרא דלמ לאחל חלשיו למה תיכו הי
 כ םהדאולה השע רשא-לְכְו שאי יִרְבִּד רֶתַו :םֶלֶשּורי
 גו ימקיו :הָדּוהְי יִכְלַמְ םיִמָה יִרָבּד רָפְמ"לַע םיִבּוּכ
 דריה אלמ תב שָאיתֶא ופי רָשק"ורשקמ ויָדְבִע
 22 והכה וידבע| רמשדְּב דַכְוהיִו תְעְמׁשְדְּכ רכז :אָלְס
 הֶיְצמֲא ךלמנ יָד רעב ויקבאדסע ותא ורבקה תמה
 :ויָתְחַּת וְנְב

 4 .Car אז 2

 א הָדְהְיְּךַלָמ יהְיַחֲאְַּכ שאול הָנָׁש שלָׁשְו םיִרְׂשָע תַנָשּב
 הָרְשָע עבש ןרמָעְב טארשילע אּוהְיְַּב וֵחָאוהְי ךלמ

 2 םָעְבְרִי תאטח רַחַא לו וי יניב עֶרָה שעו הנ
 3 "רחיו :הֶנָמִמ רקדאל לֵאָרְׂשִ-תֶא איִטֲחֲה-רְׁשֲא טְבְנוְּב
 ךיִבו םִרֵאְדְלִמ לאזח ו ְךיְב םְִתִמ לֵאָרְׂשִיְּב הָוהְי ףא
 4 הוה נָּפתֶא ןָחֶאֹוה לח :םיִמָיַה"לָכ לַאְזְחְדְּב דְרַהְדִּ
 ץֶהליִּכ לֵאָרְׂשִי ץחלדתַא הֶאְר יִּכ הָוהְי ויִלֶא עמשיו
 ה ּואצו עישומ לאְרשיל הוה ןפמ :םֶרֶא ךלמ םֶתא
 ילמתּכ טהילהאכ לארשידינב ובשיו םֶרָאדדִי תחתִמ
 6 לטָחָהְדרֶשֶפ םעְבְרַתִיִב תאְטחְמ ורְסדאל דא :םושְלַש

 ירק איטחה ז 6. עי | העד ןז ני
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 יִכ .:ןורְמְשְּב הֶדְמַע הֶרשֶאָה םנְו ךְלֶה הָּב לֵאָרְׂשײתֶא ד
 הָרָשַעְו םיִׁשָרָּפ םישָמח"סא יִּכ םֶע זָחֶאוְהיִל ריאשה אל
 םמשיו םֶרֲא ךְלמ םֶרְּבִא יּכ יֵלְנַר םיִפָלֲא תֶרָשעו בכר

 וִתְרּוכגו הֶשָע רֶׁשֲא-לָכְ וחוה י יִרְבּד רֶתַיו :שֶדְל רַפָעְכ 5
 :לֶאָרְׂשִייכְלמְל םיִמַה יִרְבּד רָפְִדלַע םיִבּותָּכ םהדאולָה

 שאי ךלמּו ןורֲמְׂשְּב יהָרְּבְקִו ויִתבֲא-סע וָחֶאֹוהְי בש 9
 ךְלִמ שָאויְל הָנָש עֶבָׁשְו םישלש תַנָשְּב = :ּויקְחַת וְּב י

 שש ןורְמָשּב לַאְרְשיילע ּחָאיִהְיְדְּב ׁשֶאֹוהְי ךְלמ הָדְוהְי
 "לָכִמ רֶפ אל הוי עב עָרָה הָׂשֲעַו :הָגָש הָרְׂשָע וג

 ּהָּב לֶאְרְשיתֶא איָמֲחָה-רׁשִא טכְנְדִּב םֶעְבְרִי תואשח
 רֶׁשֲא ותְרובְנו הֶׂשָע רֶׁשֲא-לכְו שאי ירד רֶתַָו :ךֶלֶה ו

 לע םיִבּותְּכ םהדאלַה הָדיהְי ךְלִמ הָיִצִמִאםע םחָלָג
 מע שאי םֵכְׁשו :לֶאָרְׂשִי יכְלַמְל םיִמיה יֵרְבַד רַפס 3

 םע ןורְמְׂשְּב שָאּוי רבו יִאְסְּכְילַע בש םָעְבְרְו ויָתֹבֲא
 תמי רֶׁשֲא ויִלְחתַא הָלִ עָשיִלָאְו | :לאָרְׂשִי יקלמ 4

 רמאמו וינפילע ְךַבו לֵאָרְשידְלִמ שאיי ולא דרו וּב
 חק עָשילֶא ול רמו :ויעְרפו לֵאָרְשִי בֶכָר יִבֲא | יִבָא וט
 ךְלְמְל | רֶמאו :םיִצֲחְו תש וילֵא חקיו םיצחו תשק ו

 עֶׁשיִלֲא םשפ ודי בכרי תשקה"לע ףדי בּכְרִה לֵאָדְׂשִ
 חֶתְפַיַו הָמְרְק ןולחה הָתְּפ רֶמאֹו :ךלמה ידי ויד וז

 חו הָוהיִל הָצושְּתְדִח רָמאּו רו הרי עָשיִלֶא רֶמאֹו
 רֶמאֹו :הָלּכְידַע קַפָאַּב םֶראתַא ָתיִּכהְו םֶרָאְב הָעושת 8

 ךַו הצְרִא ךה לֶארְשִי ךלמְל רמאיו קמ םיצחה חק
 רֶמאַו םיִהלָאָה שיא ויִלָע ףצקיו :דֹמֲעַ םיִמָנְפִַשְלֶש 9

 -דַע םֶרֲא-תֶא ָתיִּכה זָא םימעפ ששדוא שמח תוכהְל
 :םֶרָאתֶא הָכַּת םיַמְעַפ שֶלְש הָתַעְו הָלִּ

 תּופ ץֶרָאְב ואבי בָאומ דודג ּוהָרְּבַקיִנ עָשיִלָא תמו כ
 ררז ז :

 הנש
 ה אלמ + 1.
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 91 דודגַהְ"תֶא ואר הגהו שיא םיִרְבל ו םה יהו :הָנְׁש
 שיִאָה עו ךלפ עשילא רֵבָקְּב שיִאָהְתֶא וכילשיו
 2 דלמ לאז :וילגרדלע םקמו יח עָשיִלֶא תֹומֵצֲעְב
 23 םתא הָוהְי ןָחַיוי :וָחָאֹוהְי ימי ל לֶאְרְשיתֶא ץחְל םֶרֵא
 קָחְצְי םֶהְרְבִאתֶא ותיִרְּב ןעמל םָהיִלֲא ןפיו םִמֲחְרִ
 "הע וינפ"לעמ םֶכיֵלְׁשַהאָלְו םֶתיִחַשַה הָבֶא אָלְו בקע
 2 ותת נְּב דֶרַהְדְּ למוסר האל לאח תמו :הָתַע
 הכ דָדָהְדְְּב מ םיִרָעְהְתֶא חק זַחְאיהיְִִּב שָאוהי בש
 שלש הָמְחְלּמִּב ויֵבֲא האי ךימ חקל רשא לֵאְחְְּב
 :לארטו ירא בש שָא ובה טמפ

 דו הו
 א והיצמא ךלמ לארשי ךלִמ וחְאייְרְּב שאויל םופש תנְשּב
 ו הָיָה הָנָׁש שָמָחְו םיִרְׂשְעְַּכ :הָדהְי ךלֶמ ׁשֶאְֹדְב
 מא םשו םָלְׁשּוריִב כ ּךְלֶמ הָנָׁש עֵׁשַתְו םיִרְשָעְו וכְלְמְּב
 3 אל קר הוה יגיִעְּכ רֶׁשיַה שעמ :םלשוריךמ ץדעוהי
 4 תֹומָּבַה קר :הָשָע ויִבָא שָאֹי הֶׂשְערְׁשַא לָכָּכ ויֵבֲא דוד
 היה :תֹמּבַּכ םִרְטְקְמּו םיִחְּבְמ םַעָה דע .ורפיאל
 -תֶא םיִכמה ויִרְבָעְדתֶא ךנ ודב הָכְלמִמַה הָקְוח רֶׁשֲאכ
 6 רָפְְּב םיִתָכַכ תימה אָל םיכה נְּבתֶאְו :ויִבָא למה
 -לע תֹובֲא ותמויזאל רמאל הָיהָי הנצ-רְׁשֲא הָׁשמ-תַרֹות
 ואָטְחְּב ׁשיִאזסַא יכ תוכַא-לע ּותְמויאל םיִנְבּו ב
 ז זביִפְלַא תָרָש הלמהנְּב םוָרֲא-תַא הָכהְדאּוה :תומָי
 דע לאְתְקְי ּהָמשתֶא ארק הַמֲחְלמִּב עלָפַהתֶא שָפְתו
 8 שָאוהְידלֶא םיכָאלמ היצמא חלש א .1הֶָוַה םּויַה
 הרֶאְרִתִנ הָכְל רָמאל לאְרְשִי ךלמ אוהב חוה
 9 "ךלמ והיִצְמְאדלֶא לארְשיְלמ ׁשֲאֹוהְי חלש :םינָפ
 רשא זרָאָה-לֶא חלש ןנבלב רשֶא חוחה למאל הוה

wis.ונבלב ; 
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 תיה חיה רכעתַו השאל ינבל ּדַתְּבדתֶא הָנִּת רמאל ןנָבְב
 תיִכַה הכה :ַהוהַהתֶא םֹמְרַּתו ןונבלב רֶׁשֲא הָרָשַה
 הָרְגְתִתהֶמְלְו ךפיכְב בשו דבָּכַה בל ךאְשנו םודַא-תָא

 והיצמִא עמשדאלו :ךמע הדוהיו הָּתַא הָּתְלַפנְו הְֶרב ו
 והְיצַמָאְו אוה םיִנָפ יִאָרְתַ .טָאְרשידךלמ שָאוהְי לעיו

 צ

 .הדָהּוהי ףנע :הָדוהל רֶׁשֲא שמש תיִבְּב הדוהידךלמ 12
 -ךלמ והיצמא תאו :ןלהאל שיא ופנו לאָרְׂשִי יִנָפְל 3

 לֵאָרְׁשידְלמ ׁשֶאוהְי שפת והַָהֲאְרְּכ שָאוהְְדְב הָדה
 םםלָׁשּוְי תַמוחְּב ץרֶפמ .םלשּורי ואבו שמש תיֵבְּב
 :זרָּמַא תואמ עבְרא הנפה רער םיִרְפֶא רַעָשְּב
 םיִאְצְמְנַה םיֶלּכַה"לְכ תַאְ ףֶסָכַהְו ב בָהָוה"לְּכ"תֶא חקל
 תוְבְרַעְתה נב תא למה תיּב .תורָצואְבּו הָוהְיתיִּ

 ותָרֹובְנּו הָׂשְע רשא שֶצוהי ירבד רֶתָו :הֶנוְרִמִש בשיו וט
 םיִבּותַּכ םֵהיאֹלַה הדוהיזדלמ והיצמא םע םחלנ רשאו

 שָאוהְי בכשיו :לַארְׂשִי יכלמל םימיַה יִרבִד רֶפְסְלע ג
 למ לארשי יכלמ םע ןורָמְׂשְּב רבקינ ויָתֹבֲאמִע

 ףלמ שָאויב והיצמא יחנ | ּוויּתְחִת נב םֶעְבְרָי גד
 שמח לארשי דלמ ּחְאוהְיִדְב שאה תומ יִרָחַ הוה

 םיִבְתְּכ םהדאלה ּוהָיִצמִא ירד רֶתַו :הֶנׁש הָרָׂשִע 3
 וילע ּורשקי :הָדּהְי יבלמל םימָוה יִרְבַּד .רֶפְס"לע ג

 :רֶׁשיְִל ּוירָחֶא חְלְשיַו השיכל סנו םלשוריב רשק
 םלשוריב רק םיקופה"לע ותא ּואשיו :םָׁש ּוהָתַמְַו כ
 היִרועדתֶא הוה םעדלכ וחקיו :דֶוָּד ריִעָכ ויָתֹבֲאבִע לג

 ויבָא תַהַּת ותא ּוכְלְמַו הָנָש הָרָשָע ששב אוהו
 ירח הָרוהיל ָהָבְׁשנ תטיִאזתַא הָנְב אוה :ּוהְיְצִמִא לל
 הֶגָש הרשעדשמח תנשב | :ויְתבַאדִע דלמה-בכש 23

 ׁשֶאוָדְּב םֶעְברי למ הָרּהְי ךלמ שֶאיְדב העמל
 ךלמ

4 jr 
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 4 עֶרָה שו :הָנָש תק םיֶעְבְרַא ןורמָשְּב לֵאָרְשיידְלמ
 רֶׁשֲא טַבְנְרִּב סַעְבְרָ תואטָחדלַכִמ רָס אל הוי יניִעְּב
 הכ ילָאְרְשָי לבנהתֶא םישה אה .: לארשיהתַא איִטַחַה
 לָארׂשי יהלֶא ! הוהְי רבדפ הָבְרְעָה םיזדע תָמָח אובלמ
 תנמ רֶׁשֲא איִבְגה יִתְמאְדְּב הני ודבע דִיְב רָבְּד רֶׁשֲא
 2 םָפֲאְו דֶאִמ הָרֹמ לֵאָרְׂשִיינֲעתֶא הָוהְי הָאְדייִכ :רָפֲחַה
 גז קדְוהי רָּבְדיאָלְו :לֵאָרְׂשִיל רוע ןיאו בע ספָאְו רּוצָע
 יב םעישּוו םיִמְשה תחת לֵאָרְׁשִי ם םָׁש-תֶא תוחמל
 ₪ ןהֶשָע רׁשֲא-לָכְו םֶעְבְרִ ירד רֶתְְו :ׁשֲאֹוְדְּב םֶעְבְר
 תַמָחְתֶאְו קָשמִדִתֶא בישה רֶׁשֲאְו םטלנרַׁשַא ותְרְְבְ
 םימָּיה יִרְבּד רֶפסְ"לַע םיִבּותְכ םהדאלה לארשיב הדוהיל
 ₪ יכלמ םע ויָתְבָאיסע םַעְבִרִי בפש :לַארׂשי יכלמל
 :ויֶּתְחַּת ֹוגְב הָיְרַכְ למ לארשי

 .Car. XV ומ
 א ךלִמ לֵאָרְׂשְי למ םֵעְבָריל הָנָש עבָׁשְו םיִרָשָע תנשב
 2 הדְנָש הָבְׂשִע ששְֶב :הֶדּוהְ .ךלמ הָיִצמַאְרְּב הָיִרע
 םֵׁשְו םֶלָשּוריִּכ ְךלמ הָנׁש םִיִּפְשּו םישמחו וכְלַמְּב הָיָה
 3 לֶכְּכ הוה נִעְּב רשַיה שעו :םֶלשורימ והְיְלְכי ומא
 4 רוע ורכאל תֹמָבַה קר :יבֲא והְיְצִמֲא הָׂשְע-רְׁשַא
 ה ְּלמַה-תֶא היהְי עג תב םיִרְטְקמּו םיִחְּבְוְמ םַעָה
 םַתויו תישפחה תיִבְּב בָשיו ותמ םוידדע עֶרֹצִמ יה
 6 יִרְבד רַחְו :ץֶרָאָה םעדתֶא טפש תוַֿפַה-לע ףֶלִמְַדִּ
 יִרְבְּד רפסילע םיִבותַּכ םה"אלה השָע רׁשֲא-לְכו והרע
 1 ּורְּבְקיַו ויֵתֹבֲא-סע הָיִרְע בַּכְׁשִו :הָדוהְי יִבְלַמְ םיִמָיה
 :ויּתְחַּת ונָּב םֶתוי למ רוד ריִעב ויָתֹכֲא-סע וא
 9 למ הָדּוהְי ךְלמ והירזעל הָנָׁש הֶנמֶשּו םישלש תַנשּב
 : םכיִשְרָח השש ןורמָשְּב לֶאְרֶשדלע םַעְבְרְיְדְב ּוהָיְרַכְ

eRשעיו שק 4.  
 קיזב ץמק ד. 28. האלכ ז.24. לע אינ צ. 28. ד"
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 רָפ אֵל ויָתֹבֲא ושָע רָשָאַּכ הָהְי נִעְּב עַרְה שעו
 : לֵאָרְׂשִחתֶא איַטֲחַה רֵׁשֲא טְבְנְדִב םָעְבְרִי תואטחמ
 ךלמונ והָתיִמו םֶע"לְבָה והיו שביב םֶלש ולְע רֶׁשקו

 יָרָבַּד רָפְס"לע םיִבּותְכ םֶנַה הָיְרכְ יִרְבִד רֶתָו :וָתָהַּת וו

5 

- 

 -לֶא רָבד רֶׁשֲא היהי-רבְד אה לֶאָרְשִ יכלמל םימָיה וי
 .לארשו אפכילע ל ָבָׁשי םיִעיִבְר נב רמאל אוהי

 םישלש תַגׁשִּב למ שָבָיְְְּב םולש | :ןְכהיַה 3
 :ןרְמְשְּב םיִמיחַרִי ךְלְמו הָדיהי למ היטל הש עשו

 םלָשתֶא ךינ ןורמש אבי הֶצְרתַמ ידְנְדִּב םַחנמ לעמ א
 ירד רַתָ :ויָתְחַּת ךְלִמִמ ּוהתיִמנ ןוְרְמְשְּב שיִבָיְדִּב וט

 יִרְבִּד רפסילע םיִבּותָּפ םִה רשק רֶׁשֲא ורשקו םולש
 חַסְפִתתֶא םֵחְנַמ"הָכִ וא :לֵאָרְׂשִי יֵכְלַמְל םימָיַה

 חָתְפ אָל יִּכ הֶצְרִתִמ ָהיֶלּובְג-תֶאְו ּהָּב"רְׁשֲא-לּכ-תא
 עֵׁשַתְו םישלש תֹנְׁשִּב | :עָקּב יִתורַהַה"לָּכ תא ךינ ו

 לֶאְרשידלע יִדָנְְּב םהנְמ ךֶלֶמ הָרהְי ךלמ הירועל הָנָש
 ריאל הָוהְי יניעּב עָרָה שעמ :ןורָמְשְב םֶנָש רֶׂשֲע גג

 לֵאָרְׂשײתֶא איִטַחָהְירֶשֶא טְבְנְּב םֶעְבָרָי תואטח לַעַמ
 םחנמ ןתימ ץֶראָר-לע רושאזדלמ לופ אָב :וימלָּכ 9

 הָכָלְמַמַה קיִוחְהְל ותא ויָדְי תויהל ףקָּכ-רּבְכ ףֶלֲא לופל
 יֵרֹובנ"לָּכ לַע לֵאָרְׂשִי-לע ףֶסָכַהדתֶא םַחנְמ אציו יִדָיְּב כ

 ׁשיִאְל ףָכָּכ םִלָקְׁש םיֵשִמֲח רושא ךֶלֶמְל תַתָל ליחה
 רַתְװ  :ץֶרָאְּב םָׁש דמָעיאלְו רושא ְּךֶלַמ בָׁשֵת דָחֶא 2

 "לע םיִבּותָּכ םה"אולה הֶשָע רׁשֲאדלְכְו םהגמ יִרְבּד
 יסע םֶהנְמ םָכְׁשַו :לאְרשי יכְלַמְל םימָה יָרְּבִד רֶפס 2

 םיִשָמָח תַנְשִּב = :ויתְחַּת נב היחקפ למ ויתבא
 "לע םַחנְמְוְב הָיחקפ ְךלֶמ הָדוהְי למ הֶיְרעְל הֶנָש

 - ala aad אל הוי ניִעְב ערה שענ :םִיֲתָנׁש ןֹורְמְשְּב לֶאְרְשָי +

6 - 

 ₪ אלכ +. .IS | ליצכ א.16. Aאלמ +9.
 וו ריר רוקי ריילי
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 :לֵארְׂשַיהתֶא איִטֲחָה רֶׁשֲא טֶבְנְדִּב םָעְבְרִי תואטחמ רַס
 הכ ןורמשב והכי ושילש ּוהיְלַמְר"ְב חקפ ִלָע שקו
 םיִשָמח וָמָעְו הָיְרַאָהדתֶאְו בָגְרַאדתֶא למ :תיב ןיִמְרִאְּב
 א יָרְבד רו :ויקחת ךלסונ ודתמה םיִדָעְלִנ ןנפמ שיא
 יִרְבִד רפסילע םיִבּותָּכ םנה הָׂשָע רׁשֲא-לְכְו ףנדקפ
 א םביתשו םֵׁשִמַה תַנְשְּת | = :לֵאָרְׂשִי ןכלמל םיטיה
 -כע והָיְלמְרְדִּב חקפ ךלמ הָדּוהְי ךלמ הירעל הגט
 28 הוהי יניִעב ערה שעיו :הָנָׁש םיִרְׂשִע ןורמשּב לארי
 דתֶא אֹיטֲחַה רשא טְבְנוַּב םָעְבְרָ תואטַחְמ רס אל
 ₪ לֶָאְלְּפ תלת אב לֵאָרְִידְלִמ חַקּפ יֵלִּכ :לֶאְרְשי
 דתרֶאְו הפעמדתיב לָבָאתַא תא חקיו רושא למ
 לכ הָליֵלְַה"תֶאְו לעְלְגַהדתֶאְ רצח" שֶרָכְתֶאְו חוני
 ל הָלֲאְדְב עשוה רשקְרָשְקנ :הָרּושא םלנו ילתמ) ץֶרָא
 ויחְחִת למ הֲתימַת וה והָילמְרְדְדּ הפ לע
 גג הלכו חקפ יִרְכִד רָתָיְו :היעְְּב םָתֹוְל יט תֶנשּב
 יבלמל םיִמָיַה יִרְבּד .רָפְס"לע םיִבּותְּכ םֶה הָשָע רֶׁשֲא
 39 למ ּוהילמַרְְּב חקפל םיִּתָש תֵגְׁשִּב :לֶאְרְשי
 33 םיִרָשָעְִּב :הרוהי למ והיוְעְדְּב םֶתֹוי ךָלְמ לֵאָרְׂשִ
 םֶלשּוריּכ ךלמ הָנְש הרשע שו וכְלִמְּב הָיָה הָנָׁש שמה
 34 הָוהָי ינִעְּב רשיה שעיו :קורצדתב אָשּורי ומא םשֶו
 הל ור אל תומְּבַה קב :הֶשָע ויִבָא וה הׁשְערְׁשַא לֶלְּ
 דתרֶא הָנֶּב אוה תֹמָּכַּכ םיִרְטקִמּו םיִחָּכֹוִמ םעֶה דוע
  רׁשֲאלכו םָתֹי יִרְבּד רו לע הָוהידתיִּב רעש
 יכלמל םימיַה tee רָפְס"לַע םיִבּותְּכ םהחאלה הש
 גז הֶדּוהיִּב היִלְׁשַהְל הָוהְי לַחַה םה םימָיַב :הָדּוהְ
 58 בתו בש :ּוהיַלַמְרְדְב חֵכְּפ תאו םֶרֶא ךלִמ ןיצְר

 םפ
 ראלכ ו.  יקךמה 2. רמו



 .CAP 16. זט 2 םיכלמ 638

 זחֶא ךְלִמּו ויִבָא דֶוָּד ריִעְכ ויִתֹבֲאזסִע רמי ויתבָאדסע
 :ויקחת ונְּב

 Car. XVI. IW זט

 זתֶא למ והָילמְרְדִּב חקפל הָנָׁש הָרְשָעְיְבְש תַנָשב א
 וכְלָמְמ ןָחֶא הנ םירשעדןב :הָדהְי ךלמ םֶתויְדב
 רֶשיה הָשָעאָלְו םֶלָשּורִּכ ךלמ הֶנָש הָרְׂשִע--ששו
 יכלמ רב דלג :ויבָא ךְדּכ ויָהלֲא הוה ניִעְב
 רֶׁשֲא םיוגה תֹוכעתְּכ ׁשֵאְּב ריִכעָה נָא םגו לארי

 רטקינ הּבו :לאָרְׂשי יִנְּב ינפמ םָא הוי שירוה 4
 יצר הָלֲעי זא נעה ץעילְּכ תחתו תֹועְבַה-לַעְו תֹמבַּב ה

 םםֵלְׁשּורְ טארְׁשירלמ יְלַמְרְּב חָקָפּ םֶרֲאדְלמ
 :םֶהְלַהְל ָלָבָי אָלְו זָחָאלַע ורצו הָמְחְלִמַל

 םֶָאל תליאזתָא .םראדלַמ ן יִצְר בישה איּהַה תַעְּב 6
 ובשיו תָליִא ּואָּב םיִמּורָא ל םיִדוהְיַהתֶא לש

 תַלְנַתִילֶא םיִכָאלַמ וא החלש :הָוַה .םויה ךע םֶש ז
 יעשה הלָע נא נבו ָךָדְבַע רמאל רושאזךלמ רַסְלּפ

 חקמו :יִלָע םימוקה לֶאְרְשי ךלמ ףכמו םֶראְ"ְדְלִמ ףּכִמ ג
 תורצאבו הָוהְי תיכ אָצְמנה בָּהְוהדתֶאְו ףָקָּכהתֶא זַחָא
 ויִלֶא עמשיו :דחֶש רּושָא למל חלי ףךלמה תב

 הלגו ָהֶׂשפְתו מדי רֶׁשַא ךלמ טעו רושַא ךלמ
 תלת תארקל זחא ךלמה דלה :תיִמַה ןיִצְרדתֶאְו הריק י

 רֶׁשֲא חכְומַההתַא אר שמד רושאדדלָמ רַסֶאְלּפ
 תּוְמּדִתֶא ןהפה ָהיריִא-לא מֶא ּךְלַמַה חלשיו קשמדב
 ןקפה הָירא מ :ּוהָשַעָמלָכְל יִתיִנְבַתדתֶאְו חפזמה
 כ קשמהומ ּחֶא ךלמה לְש-רֶׁשֲא לֶלְּכ הָבְמַהתֶא

 אָ :קְׁשמַדִמ ןְחָא-ְדְלַמַה אוּב-דע ןהפה הָיְרוא הָׂשָע וג
 ףלמה ברקינ חָבומַהיתַא ךלמה ארו קשמדמ למה

AA: ONלע  
 והא שגדו קרישב צ. 10.  יוק םימידאו צ. 6.
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 13 ותָחְנַמתֶאְו ֹותָלְעדתֶא רַמָקַמ :ויָלָע לע חַּכְִמַהילַע
 -ללע ולירְׁשִא םימלשהיסד"תא קרזו וּכְסְתֶא סו
 14 ברק הו ינפל רשא שחנה חכזמה תאו מַה
 יא ןתוו הוה תי ןיכמו הפזמה ןיבמ תיְבַה נפ תֶאַמ
 וט היְרִאתֶא וָחֶא ךלמה הוצמ :הָנוְפְצ חכמה תל
 רקפָה תלְע-תֶא רטקה לולה חָבַזמַהלַע רמאל ןהלה
 תראו ותָחְנַמדתֶאְ דלמה לתא בֶרָעֶה תחְנַמחתַאְ
 הָלֹע םֶּד"לָכְו םהיכסנו םֶתְחְממו ץֶרָאה םעלְכ תלע
 :רקבל יִלְהְיְהְי תשחְנה חֶבְמּו קרות וילע חבָז הלכו
 וז ץצקו :ָחֶא למה הּוצדרשא לככ ןהכה הירו .שעו
 תאו םָהילעמ רשנ תונכמה תורְְסִמהתֶא זָחָא למה
 ְהיִתְחַּת רשא תשחנה רֶקְּבַה לעמ דרוה םִיַהדתָאְ) ריִּכַה
 18 דרָשֶא תָּבַשַה ףסימחתֶאְו :םִנָבֲא תֶפצְרַמ לע ותא ןֵת
 קְדְוהְי תיב בסה הֶנציִחַה ללמה אוְבְמדתֶאְו תיַבַב נב
 גי דתּולַה הע רש ּחֶא יִרָכִד רֶתְו :רושא ךלמ ןנפמ
 כ םֵכְׁשִו :הֶדּוהְייִכְלמְל םיִמָיִהיִרְבִד רֶפְס"לַע םיִבּותְּכ םה
 ךלממ ד רעב ויִתְבָאהמע רֶבָקמ ויתֹכֲאםע זחא
 :ויִתְחַת מב יה קז

 : .Car. XVI זי

 א עשוה ְךלֶמ הָדּוהְי ךלמ ןָהֶאְל הָרְׂשִע םיתש תֶנָשְּב
 2 ערה שעו :םיִנָׁש עשְת לארשיילפ ןרְמְשְב הָלָאְדִּב
 :וינָפְל ּויַה רשא לֵאָרְׂשִי יִכְלַמְּכ אל קר הוהְי ינִעְב
 3 דֶבָע עשוה ולידו רושא למ רָסָאְנִמְלַש הָלָע לע
 + רֶׁשֲארׁשְכ עשוהב רושא"ךלמ אָצְמַה :הָחְנמ ול בש
 זרָחְנִמ הלעהאל םִיָרצִמיְּרְלָמ אוְסלֶא םיִכָאלמ חלש
 הֵרְסֲאַו רושא דלַמ הָרָע הנׁשְב הָנְׁשְכ רוש למל

 ה ןולמע לע ץֶרָאד-לֶכְב רׁשֲאדלִמ לעה :אָלכ תב
 רציו

 ליעלמ 8 = *וק ךסוס + 18. | ירק תא + 17. | יוק הוצוו + 15. ז"ש
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 רכל עשוהל תיִעיִשְּתַה תַנְׁשְּב :םיִנָש ׁשְלָׁש ָהיֶלָע רַצִ 6
 בֶשיו הָרוָשַא לֶאְרשיתֶא לנו ןורמש-תֶא רוׁשֲאדלַמ
 :יֵדְמ יִרְעְו ןג רֶהְנ רֹוכֲחְבּו חֶלְחַּב םֶתוא

 הלעמה םָהיִהְלֶא ההיל טַארְשיונב ואטַחחיִּכ והיו ז
 םְרצַמְִרלִמ הֹעְרַּפ ךִי תַהַּתמ םִיְרַצְמ ץֶרֶאַמ םֶתֶא

 רֶׁשֲא םִיֹגַה תוקחְּב וכליו :םיִרְחַא םיָהלֲא יאָר 8
 | ושע רֶׁשֲא לארשי יִבְלִמו לֶאְרְשְ נב ינּפמ הָוהְי שיִרֹוה
 זרוהיזדלע ןכהאל רׁשֲא םיִרְבִּד לארשיחדינב אפה
 םירצונ לדְנָמִמ םיִרְעְלָכְב נ תֹומְּב םהל זי ונְב םֵהיֵהְלֲא
 יהב לע םיִרְׁשֲאַו תובצמ .םהל ובצװ :רַצְבִמ ריע-דע י
 תומּבילָכְב ם םָשּורטקינ :ןנעֶר ץעילְּכ תַחָתְוההבְג הָעְבִג וג

 םיִעָ םיִרְבּד ישע םֶהיִּפִמ הוה הָלגָ ן"רָשֶא סוג
 הוה רמָא רֶׁשֲא םיִלְלְגַה ורבו : הָוהְידתֶא םיִעְבַהְל 9
 לארשיב היה רו :הֶזה רֶבְּדַה-תֶא ישַעָת אל םהְל וכ

 םֶכיִכרִדִמ ובש רמאל הֹוחלְכ :אובנ-לכ ' דָיּב הָרוהְיְּ
 יִתְיוצ רֶׁשֲא הָרותַהילַכְּכ יתוקח יִתוָצַמ ּורָמְשְו םיִעְרָה
 :םִיִאיִבְנַה יִדְבַע ְךִיב םֶכיִלַא יתחלש : רשַאְו םֶכיִתְבַאְדתֶא

 אל רָשֶא םֶתבָא ףרעְּכ םָפְרְעתֶא ושקו ועמש אלו 4
 ותיִרְּבתֶאְו ויָקְח-תֶא סֲאָמַ :םהיהלא הֶוהיַּב ּויִמָאָה וט

 םֶּב דיִעָה רֶׁשֲא ויֵתֹוָדְע תֶאְו םָתֹובֲא--תֶא תַרְּכרַׁשֲא
 םתביכס רְׁשֲא סגה יִרַחַאְ לפה לבהה ירחא וכלי

 ובשו :םֶהְּכ תושע יִתְלבְל םֶתא הָוהְי הוצ רֶׁׂשֲא
 םינש הכפמ םֶהָל ושעה םֶהיהָלֶא הָוהְי תּוצמדלְּכתֶא
 םימשה אָבְצ-ֶלָכְל ּווחַתשיו הָריִשַא ושעיו םיִלָנֲע

 םֶהיֵתֹונְּב-תֶאְו םַהיִנְּבדתֶא וריבעיו :;לָעְבַהתֶא ודבעיו 7
 עֶרָד תושעל ּורְּבמֲה ושחנוו םיִמָסְק ֹומְסקו שאְּב

 :לארשיב האמ הוה ףנַאתמ :וסיעכהל הוה יִניִעְּב 8
 םרסיו
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 גודבל הָדּוהי טָבַש קָר רַאְׁשנ אל נפ לעמ םרסו
 19 וכליו םֵהיֵהְלֲא הָוהְי תֹוֲצמהתֶא רמש אל הדוהי-סנ
 כ לֲאָרְשִיערז-לְכּב הָהְי אמי :וָשַע רשא לארשי תוקְחְּב
 21 חי :ויִנפִמ םכילשה רֶׁשֲא דע םיפש יב םַנָתיַו םנעו

 ךְּ טֶעְבְרי-תֶא .וכילִמנו דוד תיפ לעמ לארשי ערק
 םֵאיִטֲחָהְו הָוהְי יִרָחֶאַמ לֶאְרשידתֶא םַעְבְרִי אדו טְכנ
 22 םֶעְבָר תואטח-לֶכְּב לאָרׂשִ ינב וכליו : הֶלודנ הֶאַטַה
 23 -תֶא הוה ריִפֲהירַׁשֲא דע :הָנממ ורסדחאל הָׂשָע רֶׁשֲא
 םיִאיִבְגַה ויֵדְבע-לְּכ ךיב רֶּבִּד רֶׁשֲאכ ונְפ לעמ לַארשי
 :הֶוַה םויה דע הְרושא ותמדא לעמ לַארְׂש לג
 2 םִיֹוְרפָסּו הָמֲחְמּו אָועִמו הָתֹוכִמ לבב רושל אבו
 ןֹורְמְׂש-תֶא ושרי .לארשי נב תַהָּת Dd יִרְעְּב בָשיו
 הכ דתֶא ּואְרָי אל םש םֶּתְבש תַלַחְתְּ יהו :היִרַעְּב ובשיו
 טכיגרה ויהיו תויראָתְדתֶא םֶרְּב הוה .הלשו הוה
 % תילגה רֶׁשֲא םיוגה רמאל רושא דלמל י ורְמאַו :םֶהָּ
 ץֶרָאָה יֵהלֲא טַּפְׁשִמתֶא ּועָדי אל ןורמש יֵרֲעְּב םָׁשֹוּתַ
 רֶׁשֲאּכ םתֹוא םיתיממ םֶנהְו תֹיָרֲאָהדדתא םֵבחַלְׁשו

 ע וׂשֲאְלִמ וצו :ץֶרָאָה יקלא טפְשִמתֶא םיִעְדָי םנֵא
 םָׁשֹמ םֶתיֵלְנַה רֶׁשֲא םיִנָהְכַהְמ דָחֶא הָמָׁש וכילה רֹמאַל
 28 אביו ץרַאה + יקלא טַפְׁשִמיתַא םֵריְו םש ובו וכו

 29 יג .םישע ויהיו :הוהידתַא אָ דוא .םתא הרומ יהוו
 םכינרֶמְשה ּושָע רֶׁשֲא תֹומָּבַה תיִבְּב | חנו יהל יו

 ל לבב ישנו :םָׁש .םיִבָשָי םֵה רֶׁשֲא םֶהירֲעְב יג יִ
 ישְנַאְו לָנְרנְתֶא ּושָע תוכדישְנָאְו תֹונְּב תיכְס"תֶא ּושָע
 פ -זרֶאְו ןֶחְבְנ ישָע םִיַעָהְו :אָמיִׁשֲא--תֶא ּושָע תֶָמָח
 ךלמרראל שאְּב םֶהיִנְּבתֶא םיִפָרְׂש םיורפְסהְו קרת
 ךלמנעו ה יי יי ייל
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 ושעו הָוהְידתֶא םיִאָרְי הו :םִיִרפְס הלֵא ּדלַמנעו 32
 תיִבְּב םהֶל םישע ויהי תומָב ינָהְּפ םֶתוצְקִמ סל

 םידבע ויה טְהיֵהְלֲא-תאְ םיִאַרָי יָה הָוהְידתֶא :תֹומְּבַה 3

 ;רוה םִיַה דע :םָׁשמ םֶתא יִלְנהירֶשַא םיוגה ֹפְשִמְכ א
 הדָוהְיתֶא םיִאָרְי םֶניא םיִנשאְרַה םיִטפְׁשַמַּכ םישע םה
 רֶׁשֲא הֶוְצִמַכְו הָרותַּכְו םמְפָשמְכו טְתּקהְּכ םישע םֶניֵאְו

 תֹרְכַו :לָאָרְׂשִי ומש םשרָשא בעי י ינביתָ הָוהְי הָוצ הל
 םיִרחַא םיהלַא ואָריִת אל רמאל םוציו תיִרְּב םָּתִא הוה
 :םהל ּוחָבְוִת אלו םודבעת אָלְו םהָל ווחתשתדאלו

 זכִיִרַצִמ ץֶרֶאמ םֶכְתֶא הֶלָעַה לֵׁשֲא הוהְי-תֶארסַא | יִּכ <
 לו וחְתְשת ֹולְו ּואָריִת ֹותֹא היוטְנ ורבו לודְג חְכְּב

 הָוצְמַהְו הָרותַהְו םיִמָּפְׁשִמַה-תֶאַו םיקְחַהתֶאְו :ּוחְּבְזַת ז
 ואְריִת אָלְו .םיִמּיְַלָּכ תושעל ןורמשּת םֶכְל בַתָּכ רשא

 וחְכשת אֶל םֶכְתֲאיִתָרְּירׁשֲא תיִרּבַהְו :םיִרחַא םיִהלֶא +
 זבָכיהְלֶא ָהוהיתֶא-סַא יִכ :םיִרָחֲא םיקְלֶא אְריִת אָלְו

 ועמש אָלְו :םֶביִבְיִאילָּכ ְךָיִמ םֶכְתֶא ליִצָי אוהו ּואָריִת מ
 םםיוגה ו וקו :םישע םה ןושארֶה םֶעפְׁשִמְכסא יִכ וו

 דג םיִרָבְע ויה םַהיִליִסְפתֶַאְו הוהיתֶא םיִאְרְו הָּלֵאָה
 ךע םישע םה םֶתְבִא ישע רֶׁשֲאּכ םֵהיֵנְב יגְבּו | םֶהינְּב
 :הוה םויה
 .Car. Xvul חי ה

 ךלמ לארשי ךלמ הָלאְרְּב עשוהל שלש תֶנְׁשּב יִהָיו א
 תֶנָש שָמָחְו םיִרשעְרְּב :הָדוהְי ךְלִמ ןָחֶאְדִב היקזח *

 םׁשו םלָשוריב ךלְמ הֶנָש עַשתו םיִרָשָעְו וכְלְמְּב הָיָה
 ילְכַּכ ָהוהְי יניעְּב רֶׁשְיַה שַעו  :הֶיְרַכְזתַּב יִבֲא ֹומֲא 3
 רכשו תִמָבַהתֶא ריִסַה | אּוה :ויִבָא דָו הֶשַעְרשַא :

 ;רֶשחנַה שחְנ תֶּתְכו הָרְׁשֲאָהתַא תַרָכְו תבָצִמַהדתֶא
 -רשא ו
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 ילֶאְרָשיחיְב יָה הָמֵהָה םימנה"דע יִּכ השמ הָׂשְע"רְׁשֲא
 ה ללַארׂשִיײהיִהלַא הָוהיּב :ןָתְׁשְח ולדארקיו ול םיִרְטְכִמ
 רשאו הדוהי יכלמ לכָּב ּוהֹמְכ היהדאל וירָחאְו חַטְּב
 + משו .יִרְחֶאמ רפאל הב קפְדו נפל ה
 ז ומע הֶוהְי הָיְהְו :השמחתֶא הָוהְי הָנצרְׁשֲא ויִתוצמ
 :וָדָבֲע אָלְו רוׁשֲאְדְלַמְּב דֶרְמַנ ליֵבְׂשִי אצְידרֶשַא לָכְּב
 8 *לָדנממ ָהיֶלּובְגהתֶאְו הָוע-רַע םיִתְשְלְּפדתֶא הָּכַה אה
 9 תריִעיִבְרָה הָנָׁשִּב יה :רָצְבַמ ריעדדע םיִרְצנ
 דֶלֵאְְּב עשוהל תיִעיִבְשַה הָנָשַה איה והיקזח למל
 ןורמש"לע רושַא"יךלמ רֶסֶאְנִמְלַש הָלְע לַארְׂשִי ךלמ
 י ששדדתנָשּב םיִנש שלש הצקמ הכל ::ָהיְלָע רצ
 הַדְכְלנ לארשי ךלמ ?שוהְל עַשַתתַנָש איה היקחְל
 וג ו הָרָׁשַא לֶאְרְשידתַא רושאידלמ לגו :ןורמְׂש
 9 -אל רשא | לע :יִדְמ ירעו ןןוג רֶהָנ רובְחְבּו חֶלַחְב
 -לָּכ תֶא ּותיִרְב-תֶא ּורבַעַו םֵהיֵהְלֲא הוה קב ועמש
 :ּושע אָלְו ועָמְש אָלְו הֶוהי בע השמ הָוצ רֶׁשֲא
 ו םיִרֲחְנכ הָלָע והיקזח דלמל הֶנֶש /הָרָשָע בראבו
 :כָשָפְתַו תורצְבַה .הָדוהְי יִרָעְילָּכ לע לושאדךלמ
 14 | הָשיִכְל | רושאדדְלמדלֶא הָרהיְְלמ היקזח חלש
 תשא יל ןְתַּתירְׁשַא תא יֵלְעַמ בוש יִתאָמָח ! רמאל
 - ןרואמ ׁשֶלָׁש הָרוהיִדְלַמ הָיקוחלע רׁשֲאְלִמ םשו
 וט דלִלָּכדתֶא היקזח ןתוו :בָהָז ככ םישלשו ףַסֶּכרָּכִּכ
 16 תַעְּב :ףלמה תיִּב תָֹרְצֹוִאְבּו הָוהְידתיב אָצְמִגַה ףָסָכַה
 תאו הוה לכיה תּותְלַּדהתֶא הָיקְוה ץצק איהה
 ךלמל םנתַו הָרּוהְי ךלמ היקוח הָּפצ רֶׁשֲא תֹונְמֲאָה
 ו? -בֵר-תָאְו ןֶתְרִתדתֶא רּוׁשאְדְלֶמ הָלֶשִ :רושַא
 ליִחְּב ויקח ךְלמהְדלֶא שיכְלְמ הָכְשְבְרְתֶאְו םיִרְס
 ּודמעו ואביו ולע) םֶלשּורי ואבי ו ל םלשורי ד דַבָּכ

 הלעתב שי



 CAP 18. חי ב םי ו 4

 :טבוכ הָרְש ףלסִמכ רֶׁשֲא הָיִלָעַה הקרבה תלת
 והיקלהדדְכ םִיקְיְלֶא םֶהְלַא אָצְו ךלמה"לֶא וארקיו 8

 :ריכְזמַה ףַסֶאְדִּב חָאֹויְו רפפה הֶנְבׁשְו תיְבַה-לַע רֶׁשֲא
 רמָא--הָכ והיקזחדלֶא אנדורמא המשבר םֶהְלַא רמו ופ

 רֶׁשֲא הוה ןִחָטְּבַה הָמ רושא דלמ טוהר למה
 המחלמל הרוב הצע םִיִתְפש רבדדדא ּתְרַמִא :תְחָטְּב כ
 תְחַטְב הנה הָּתַע יב :ּתְדרַמ יִּכ תְחְטְב יל הָּתַע ו

 רֶׁשֲא םיהצמ--לע הוה ןיִצְרַה הָנָכַה תנעשמילע דל
 -ךלִמ העְרפ ןּב ּהָבְקְו יּפְכְב אָבּו יִלָע שיא מס

 הָוהי-לֲא ילא ןורְמאתהיכו :ולֲע םיִחְמְּבַה-לְכל םירצמ ג
 -זרֶא הָיקזח ריפה רֶׁשֲא אוה-האולָה ּוְתַמְב וניהלֶא
 נפל םֹלׁשּורילְו הדּוהיל רֶמאּו וֲתהּבמתאְו יָת

 אנ םֶרָעְתַה הע :םלְׁשִריִּכ ּוֵחַתְשּת הוה חמה ₪
 מא םיסוכ םִיפְלַא ל הָנַתֶאו רושא ךֶלֲמיתֶאי ינֹרֲא-תֶא

 ינפ תא םיִׁשְתִאְו :םֶהיִלְע םיִבְכְר ףל תֶתְל לכת 4
 םירצמ-לע לק חמְבְּתַו םיִנטקה יִנֹדֲא יִדְבַע דָחַא תהפ

 --לע יִתיִלָע הוה ידעלעמה | הָתַע :םיִשְרְפְלּו בֶכְרְל הב
 ץֶרָאה -לַע הלע ילא רַמָא הוה ותתשהל הזה םוקמה

 קרֶנְבשְו והיקְלִחְרְּ םִיסלֲא רמאיַו :ּהָתיִחְׁשַהְו תאוה א
 יִּכ תימרא ִירְבַעַהלֶא אָנירָּבד הָהְׁשְבַר" לֶא חָאֹ
 םכעֶה יִנְָאָב תידוהי ומ רכְת-לַא נָחְנֲא םיִעָמש

 ףינדא טעה הַכְׁשְבַר םַהיִלֶא מא :המחה"לע רֶׁשֲא ז
 אָלָה הָלֵאָה םיִרְבְּדַהתַא רפדל ינרַא ינחְלש לאו
 םֹחזתֶא לָכֲאְל המחַה-לע םיִבְׁשַה םיִשנֲאָה"לַע

 אָרְקו הָכָשְבַר דמעו :םֶכָּמִע םֶהָיְנִיַשתֶא תותׁשְְו 3
 דֶלמהיירבד ועְמש רַָמאּנ רָב תיִדּוהָי לודנ"לֹוקְב
 םםָכְל אש"לא למה רמֶא הכ :רושא ל לנה
 ותיקוח ב סטריט סח

 ק םדלגו ממ ₪4. יק םראזצ +. 2
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 .ל חַמְבַ-לַאְו ומ םֶכְתֶא לִצַהְל לכו אלי היקח
 אלו הוה נלי לצה רמאל הָוהידלֶא + והיקזח םֶכְתֶא
 ג דַלֶא ועָמְשִתְילא :רושא ךלמ ךָיְּב תאוה ריעהיתא ןֵתנִת
 וצו הָכְרְב יתא ושע רושא ךלַמ רַמָא הכ כ וה יקח
 - .טוךביִמ שיא ּותְשּו ותְנָאָת שיִאְ ופני ּלְכֲאְו ילא
 9 ןֶנְר ץֶרֶא םֶכְצרַאכ ץֶרֶאדלֶא םֶכְתֶא יתֲחַכְְ יאפִ"דַע
 חו שבְדּו רֶהְצַי תי ץֶרֶא םיִמָרְכו םֶחְל ץרא שוריתו
 זָכְתֶא תופי ּוהָיקְזחדילָא ּעָמְשַתלַאְו ותָמַת אָלְו
 5 שיא םיוגה יהְלֶא וליצה לצהַה :ונליצו הוה רמאל
 % ַּפְרֲאְו תַמֲח יֵהלֲא היא :רּושא למ ךימ וצְרַאתֶא

 ןרמְשתַא וליצהיייכ הָנעְו גה םתרפְס יקלא הא
 הל םַצְרַאהתֶא וליִצְהירֶשֶא תֹוצְרֲאָה יִהלֲאלְבְּב יִמ :יִדומ
 % םֶעָה ושיִרָחְהְו :יִרָיִמ םֶלָשּורְתֶא הָוהָי ליצודיכ יַד
 אל רמאל איה ךלמה תֶוצמִדיִּכ רֶבְּד ותא נעל
 א אְָבָשְו תיַבַה-לע-רׁשַא הָיִקְלחְדִּב םקיְלֲא אבו :והנעת
 םיִדְגְב יעורק והָיקוחדלֶא ריּכְמַה ףַסֶאְרְּב חֶאויו פפה
 :הָקׁשְבר יִרָבִד תא ול ודמ

 מי .Car. XIX טי

 א ספת ויָדְנְּב-תֶא ערק והיקזח למה עֹמְׁשכ יה
 2 -ללערשַא םְלָאתָא חלְׁשו :הָוהְי תיּכ אַ קֶשּב
 זביִפַּכְתִמ .םיִנָהְכַה .ינקז תַאְו רפפה | אָנְבִשְו תיבה
 ג ולא .ורמאיו :ץִמָאְרַּב איבנה והְיְעׁשִילֶא םיִקְׁשִּב
 וה םווה הָצֲאְו הָחְכותו הָרָצ-ם והיקח רַמָא הכ
 4 למשי ילוא :הדלל ןיא חכו רבשמדדע םיִנְב ּואָבּכ
 -ךְלַמ וחְלש שא .הַהְׁשְבר יִרְבּד-לְּכ  תֶא ד ֿבלָא הוה

 דשא םיִָבּדִּב םיכּוהְו יח םיִהלֲא ףרֶחְל נא ו דשא
 ;ריִרֵאׁשַה רֶעְּב הָלֹפְת תאָשְנְו ְּךַהלַא הָוהְי עַמָׁש

 האצמנה
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 :והָיְעשְילֶא ּוהיקְח ּךֶלַמַה .ידבע ואבו :הָאָצְמִנַה ה
 רַמָא | הָּכ םָכֵנְרֲא-לֶא ןורמאת הֶכ ּוהָיְעָשָי םֶהָל רָמאו 5

 פג רשָא ַתְעמְש רֶׁשֲא םיִרָבְַּה ינְפִמ אָריִתְדְלַא הוה
 הָעּומְׁש עמשו חור וב ןתנ יִנְנַה :יִתֹא ראד יִרַעְנ ד
 קרקָשְבר בשיו וצְרַאְּב בֶרָהְּב ויִתְלַּפַהְו וצראל בשו 9

 עסנ יכ עַמָׁש יִּכ הנבל-לע םֶהְלְנ רושא ךְלָמְתֶא א אצמיו
 אָצְי הגה רמאל שוכדדלמ הֶקָהְרהלֶא ע עמשיו :שיכְלמ
 :רמאל והיקוחדלא םיכָאלמ הלשיו בש תא םֶהְלַהְל
 ךאש"לא .רמאל .הֶדהידלִמ .ּוהיקזחדלא ןורמאה הכי

 םלׁשּורְ ןתנת אַל רמאל וב חטב הָּתַא רֶׁשֲא דיהלֶא
 יכְלמ ושע רֶׁשֲא תא ְתְעַמְׁש הָּתַא והנה :רשא למ די

 וליצהה :לַצְנִת הָתַאְו םָמיִרְחְהְל תוצְרֲאָה-לְכְל רּושא
 -זרֶאְו ןןוג--תֶא יִתובָא ותָחַש רֶׁשֲא םיוגה יהלֶא םתא

 הֶמֲחדְלִמ ַײא :רָשאלתב רֶׁשֲא ןדעהנבו ףצרו ןח *
 הלו :הֶועְו ענה םָוְרפְס ריִעְל ךלמּו דָּפְרַא ךלמו 4

 זריּפ לע םאְרְקו םיכָאלמַה ךימ םיִרפְּפַהתֶא וה יקח
 כְלַפְ :הוהי ינפל והיקזח ּוהְׂשְרְפ הֶוהְי וט

 בשי לארשי והלא הוה למאמ הודי ינפל .והיקזח
 ץֶראה תוכלממ לכל ובל םיִטְלֲאָה אוָד-הְּתַא םיִבְרְּכַה

 נָא | הָוהְי הטה :ץֶרָאָה"תֶאְו םִיַמָׁשַה-תֶא תיִׂשע הָּתַא 6
 בירחנס יֵרְבד תא עמשו הָאְרּו דיִניִע הוהי חֵכַּפ עָמשּו

 ובירָחַה הוהְי םֶנָמֶא :יָח םיִהְלֲא ףדחל חלש רֶׁשֲא וז
 םֵהיֵהְלֲא-הֶא ונתנו :םֵצְרַא-תֶאְו םִיגַה-תֶא רּושא יִבְלַמ 8

 ץע םֵרָאהיִרי השעמדסא יִּכ מַה םיִהלֲא אל יִּכ שֵאְּב
 ודימ אָנ ונעישוה ּניַהלֲא הָוהְי התַעְו :םיִדְּבַאַו ןָבָאְו 9

 :ּדְרַבְל םיִהלֲא הוי הָּתַא יִּכ ץֶרָאָה תֹוכְלַמַמלְּכ עָדָה
 -הָּכ רמאָל וה יקזֲח-לֶא ץומָאְרְּב והְיְעְׁשִי הלשיו כ
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 דיכא לא ָּתְלַלּפְתִה רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי יהְלָא :הָוהְי רמָא
 גו הָוהְו רָּבִדִִרָשִא רֶבַָּה הו :יִתְעַמְׁ רושא"דלמ : בֶרָחְנַס
 שאר יִרָחֶא ןויצתב תֶלּותְּב ל הנעל ךל הע
 2: יִמילַעְו פלו פלח ימ--תֶא :םֶלָשורְי תב הָיִנה
 9 דָיְּב :לאְרש שד"ל ךיִניִע םֹוָרְמ אשתו לוק תומירַה
 = יִתיִַע נא יּבְכְר בכְרְּב מאו יִנדֶא ו ָּתְפַרַ רכָאְלמ
 רָחְבִמ וְרָא תמוק תרְכֶאו נבל יִתּכְַי םיִרָה םורמ
  יִתְרל נא וָלמְרַּכ רע הצק ןולְמ  הָאובָאְו ויִשרְּב
 :רָצִמ ירֹואְו לכ יִמָעָּ ףֶכֶב ברֶחֶאְו םיִרְז םִיִמ יִתיָתְׁשְו
 הכ ָהיִּתְרַצִו םדק ימימל יִתיִׂשְע ּהָתֹא קחָדמְל עמיאל
 :תרְרֲצְּב סי םיצנ םילג תוָׁשָהל יָת היתאיבה הת
 ג אָׁשְּד קריו הָדָש בש יָה ּׁשְבַו וּתַח די"ירצק ןֶהיֵבְׁשְ
 גז אבו ךתאצו ךתְבשְו :הָמָכ נפל הפרש תג ריִצָח
 9 נאו ילא ךנרְתה ןע :ילַא ּךנרְתה תאו יט
 ףיִתְביֶהו יִתְפְשב יִגְתִּ ַּפאְּב יחח יתְמְשו נא הָלָע
 3 ֹוהְנַָׁה לֹוכָא תואָה ְךְליהַ ּהָּב ָתאָּב-רְׁשֲא רד
 שו תישילשה הָשַבו שיח תָנׁשה הנו פס
 ל דתיב תַמיִלְּפ הפס :םירפ ֶלְכֲאְו םיִמָרְכ ועו ורצקו
 גג יִּכ :הָלָעְמְל ירפ הֶׂשֵעְו הָמָמְל שְרָש הָרָאְׁשִנַה הָדוהְ
 הוהְי תַאנק ןווצ רהמ .הָמיֵלְפּו תיִראָש אֵצַּת לשר
 9 ְלָמ=לָא הוה רַמֲאהּכ כל  :תאזהָשעת =
 -אָלְו ץַח םש הָרוידאְלְ תאּוה ריִעָהְדלֶא אובָי אל רושא
 9 =רֶׁשֲא ּךֶרדִּב :הֶלְלְס היִלָע ךפשידאלו ןנָמ המק
 :קרָוהידםָאְנ אבי אל תאֹוַה ריִָהלֲאְו בושי הב אבי
 % דוד ןעמלו ינעמל העישוהל תאוה ריִעָה-לֲא יתנו
 חל הוי ךאלמ | אצו אוהה הָלּלַּב יהו :יִדְבַע
 ומיִכשיו ףָלֶא הָׁשְמֲחַו םינומָש הָאַמ רּושא הָגַחְמְּב ך
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 בָשיו ךְלה עק :םיִתְמ םיִרָנִּפ םָלְכ ְהֶגַהְו רָהֹבכ א
 ;דָָּתְׁשִמ אוה יהו הנגב ביו רׁשאְלְמ םיָרֲחְנַכ זז

 יהְכִה ,, רַצְארשו ְךֶלַמַרְדַאְו ויָהלֲא ךרסנ | תב
 ןדחהרסא ּךְלֶמַו טְרְרַא ץרָא שְלְמנ הָּמֵה בֶרָחַב
 :ויָתֲחַּת נב

Carp. XX. DO 

 יִהיעְׁשִי וֵלֲא אָבְיו תִמְל והָיקזח הָלָח םּהָה םיָמיַּכ א
 ףתיִבְל וַצ הָוהְי רַמָא-הָכ וְלֵא רָמאַו איִבְנה ץֹומָאָרְב
 לָקַּפֲהַו ריקה וְנּפִתֶא בקו :הָיִחְת אָלְוהָּתַא תמ כ
 יִתְכְלַהְתַה רֶׁשֲא תא אָנרֶכְו הָוהְי הָנָא :רמאל הָוהְיילֶא
 ָךְבָ יתישע יְעּעְּב בוטהְו םֵלָׁש בָבְלְבּו תָמָאּב ְּךיִנפְל
 ריִעָה אָצְי אל ּוהָיעשְי יָה :לֹודְנ יִכְּב והָיקְח
 "לֶא ָתְרַמֶאְו בוש :רמאל וילֵא הָיָה הָוהְי רְבְרּו ְָנכיִתַה
 בָא דוד יהלָא הָוהְי רַמָא-הְּכ יִמע דנְנ | והיקזח
 ךְל אפר יה ּרָתְעְמּד-תֶא יִתיִאְר ךִתְלפְתִתֶא יִּתְעַמְׁש
 ימי לע :יִתְּפַסְלְו :הֶוהְי תיִּפ הָלֵעּת ישיִלשה םויַב
 ריִעָה תֵאְו דְליִצַא רושאדְּךְלַמ ףּכִמּו הָנָׁש הָרְׂשע שמח

 :יִדְבַע דו ןעָמְלו ינעֵמְל תאוה ריעָה"לַע יִתֹננְו תאוה
 "לע ימישמ ִּחְקִת םִנֵאְּת תָלָבְּד וחק והָיעַשְי רָמאּו
 כ תֹוא הָמ ּויְעַׁשִ-לֶא והקו רֶמאּו .:יחננ ןָחְׁשַה
 רמו :הָהְי תי ישילשה םּב יִתיִעְו יל הוה אפ
 -זרָא הָוהְי השי יִּב הָוהְי תֶאְמ תֹואָה ָךלדהְו ּוהָיְעשְי
 בושיחמא תולעמ רֶׂשע לַצה ךלֶה רּבד רֶׁשֲא רָבִּדַה

 רֶׂשֲע תָטְנל לצל לקְנ והָיקְוחי מאיו :תוְלַעִמ רֶשע
 אָרְקיו :תולעמ רשע תֶינְרְרַא לָצַה בש יִכ אֵל תֹוָלֲעַמ וג

 רֶׁשֲא תולָעמְּב לַצַה-תֶא בשיו הָוהְידלָא איִבְנַה והָיְעשי
 תַעְּב | | :תֹלֲעַמ רֶשָע תיָנַרְהֶא ןָחֶא תְלַעְמִּכ הָדְרי
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 םיִרָפְס לֵבְּבידְלמ ןֵרֲאְלּבְב ןדאלפ ַדארְּב חלש איהה
 יי עָמְשיו :והיקוח הָלְח יִכ עמָׁש יִכ הי יִקְוַח-לֲא .הָחְנִמּו
 ףסָּכהְהדתֶא התכג .תיבדלְּכתֶא ארו והקו ְריִלֲ

 יב תַאְו בוטה ןמש | תֶאְו םימְׂשְּבַה-תֶאְו בָהָנַהדתֶאְו |
 רֶכְה היה"אל וָתרְצִאְב אָצְמִנ רׁשֲאלְּכ תֶאְו ול
 44 אכו :ותְלִׁשִמַמ"לְכְבּו ֹותיִבְּב והיקזח םָאָרָהדאְל רֶׁשֲא
 ןּוָרְמֲא-הְמ וילא רָמאיַו והיקזח מַה" איִבְנַה והָיְעְשי
 ץרָאמ והיקזח רֶמאַיו יא ואבי ןיאִמּו הָלֶאְה םיִשנאָ
 וט דָמאמ דְתיִבְּב יִאָר המ רמאו  :לֶבְּבִמ ּואָּב הקוחר
 רֵׁשֲא רֶבָד היה-אל ּואְר יִתיִבְּ רׁשֲא-לְּכ תֶא יה יקזח
 ו והיקח"לָא הְיִעשי רמאנ = :יִתרְצאב םֶתיִארהראל
 וז רׁשֲא--לְּכ ו אָׂשְְו םיאְּב םיִמָי הגה :הָוהְירַבִד עָמָש
 אל הֶלָבְּב הזה םויהדדע ףיתבא ּורְצֶא רֶׁשֲאו ףתיִבְּב
 8 ָׁשֲא ךממ ואצִי רֶׁשֲא ינְּבַמּו :הֶָוהְי רָמָא רָבָּד רַתָּו
 ופ רֶמאַֹו :לָבְּב ךְלִמ לָכיִהְּב םיסירס יִהְו הכי דלות
 רֶמאֹו ּתְרַכִּד רֶׁשֲא ָוהירַבְּד בוט והיעשידלא ּוהיקזח
 היקזח יִרְבּד רֶתַו :יִמָיְב הָיָה תַמָאְ םולשדא אוְלַה
 אבו הלָעְתַהדתֶאְו הֶכְרְּבַהתֶא הֶשָע רשאו ותרובְּנלְכו
 יִרְבִד רָּפְמילע םיִבּותּכ םֶהחאּולַה הָריעְה םמה"תֶא
 גו למ ויָתבֲא-מִע ויקח בכשוו :הָדּוהְי יִכְלַמְל םיִמָיַה
 :ויָתְחַּת וֵנְב הָׁשֵנְמ

 5 .Car, XXI אכ |
 א שָמָחְו םישמחו וכְלְמְּב הָשנְמ הָנָׁש הָרְשֶע םיִּתְשְרֶּב
 ג עָרָה שע ּהָביִצְפִח ֹומֲא םשו םֶלָשורִִּב ךלִמ הנ
 יִנָפמ הוי שירוה רֶׁשֲא םיוגה תַבָעוִתְּכ הוי ןניְִּב
 3 ּוהָיַקְַח דַּכֲא רָשֶא תֹומָּבַה-תֶא ןָב בש :לֶאְרְשי יִנְּב
 :רֶׁשְע רֶׁשֲאְכ הָרָשֶא שו לעכל תחְבזמ םקזו ובא
 באו 006
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 רָב םיִמָשַה אָבְצ"לֶכְל ּוחַתְׁשו לֵאְרְשִיְךֶלַמ בֶאָחַא
 הָוהְי רַמָא רֶׁשֲא הוהְי תיִבְּב תֹהְּבְמ הָנְבּו :םֶתֶא 4
 תובצהלכל תֹוחְּבְִמ ןְב :ימשדהתא םיִשֶא םלֶשוריּב ה
 וּבתַא ריבעְהו :ה!הי=תיב תורצח יִתְשּב םִיָמָׁשַה 8

 תרושעל הָּכְרַה םינעדיו בוא הֶשַעְו שחנו ןנועו שאָּב
 ;ררשאה לָסָפתֶא םשיו :סיִעְבְהְ הוהְי .יִניִעְּב עֶרָה ז

 המלש-לַאו דודדלא א הָוהְי רָמָא רֶׁשֲא תִיַבַּב הֶשַע רֶׁשֲא
 .יטבש טכמ יִּתְרֲחְּב רֶׁשֲא םלשוריבי הָוה תיַּבַּב ונב

 לג ריגַהְל ףיסא אָלְו :םלועל ימשדתא םיִשֶא לֵאָרְׁשִי 8
 ורמשידפא וקר םָתֹובֲאְל יתתנ רשא הָמְדֶאָהְדִמ לאְרשי
 םֶתֶא הָוְצ-רְׁשַא הרותה"לבלי םיתיוצ רֶׁשֲא לככ תושעל

 עדהדתֶא תושעל השנמ םעתו ועמש אלו :השמ יּדְבַע 9
 :לֶאְרְשי יִנְּב ינפמ הָוהְי דימשה רׁשֲא םלגדְךמ
iרֶׁשֲא ןע ;רמאל םיִאיִבנַה ויָדְבע-דְב הָוהְ רד |  
 למ ערה הֶּלַאָה תוְבָעְּתַה הָדוהי--דלַמ הׁשנְמ הׂשָ
 ;רָרּוהי-תֶאזמנ אָמֲחו ונפל רֶׁשֲא יֵרֹמֲאָה ּושָערָשֶא

 נגה לֵאָרשִי יהל הָוהְי רמָאהְכ כָל | :זלולְנב ₪
 הנ ֹוְעְמְׂש-לְּכ רׁשֲא הָדּהו םלשורידלע הָעְר איבמ

 דזרָאְו ןורְמְׂש וכ תא םלשוריילע יִתיִסְנו :וינֶא יּתָׁש וג
 הֶחמיזרָשאּכ םלשורידתֶא יִתיִחָמּו באחא תיָּב תֶלְסְשמ

 תיִראָש תא יתשטנו :ְהינַפ"לע ךפַהְו החמ תהא 4
 הומה הָפְשִמלו זבל יהו םֶהיֵכיִא ךיְב םיִּתַתְת יִתְלֲחנ

 םביִסיִעְכַמ ויהיו יניֵעְּב עַרָהְדתֶא ּושָע הֶׁׂשֲא ןעי :םֶהיֵבְיֶא וש
 :הוה םויה דעו םירצממ םָתֹבֲא ּואְצי רֶׁשֲא םויהְדִמ יתא

 אָּלמ"רְׁשֲא רע דאמ הברה הָׁשנְמ ךפש יִקְנ םל םנ| ו
 -תֶא איִטַחַהררָשא ֹותאָטַהִמ הבל הַפְל הפ םֶלָשּורֶַא

 ,רֶׁשנְמ יִרְבִד רֶתָב :הָוהְי יגִעְב עֶרָה תושעל הדו וז
 לכו

 ףקהעמש .ופ קױונמק ז

| 
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 זכיבותכ םהדאלה אטח רשֶא ֹותאַמֲחְו הָשַע רֶׁשֲא-לכְ
 6 דםַע הֶשנִמ בּפשיו :הָדּוהְי יכלמל םימָיה ירד רַפסדלע
 :ויָתֲחַּת ונְּב ןומא למ אזְעְדְְב ותיּכְדְנִב רֶבְקִ ויָתֹבֲא

 ו9 םביִתְשּו la ןומָא הָנָׁש םיִּתְשּו םיִרְׂשֲעְדוְ
 ךןמ ץוִרָח-תַּב תַמְלְׁשִמ ומַא םשו םֶלשּוריִּב ךלמ םינש
 כ :ויָבָא השנמ הָשָע רֶׁשֲאַכ הָוהָי יניעב ערה שעו :הָבטְ
 21 םילולגה-תֶא דעו ויבא דלֶהְ"רשא דִרדַהלְכְ דל
 ₪ יִתְלֶא הָוהָידתֶא בשה :םֶהָל וחתשיו ויבָא דבערׁשא
 ₪ וויל ןומָאהידבע ורשקינ :הֶוהיְךָרָדְּב ףלֶהדאלו ויָתֹבֲא
 גג םיִרׁשְתַה-לְּכ תֶא ץֶרָאָה"סע דיו ותיִבְּב ךלַמַהתֶא ותימינ
 וב והָישאידתַא ץֶרָאָה=םע .וכילִמו מא דֶלֶמַה-לַ
 הכ םיִבּותְּכ םהדאלַה הׂשֲע רש ןומא יִרבּד רָתיְו :ֹויָתֲחַּת
 ג ותרבקפותא רּבָקַנ :הדוהי יכלמל םימָוה יִרְב רפס"לע
 ויָתְִת נב והישאי ךלמה אנ

Car. XXII. QOבפ  

 א זדָנׁש תַהֲאְו םישלשו וכְלְמְּב והישאי הֶנָש הנֹמְׁשְרְּב
 :תרקְצְּבִמ הידע--תַב הָדיִדִי ומא םשו םֶלְשּוריִּ למ
 2 אלו ויבָא דָו רידל ךליו הָוהְ יניִעְב רֶׁשֵיַה שעיו
 3 הָנָׁש הַרְשָע הָנמְשּ יהיו :לואמשו ןימָי רָס
 -ןְב ּוהָיְלַצַאְּב ןֿפְׁש-תֶא ךלמה חלש יהישא למל
 + ּוהָיְקְלַחְילֶא ads :רמאל הָוהְי תיכ רפסַה םֶלָשִמ
 רשֶא הָוהְי תיב אבומה ףַסְּכַהדתֶא םּתְיְו לודנה ןֵהֹכַה
 ה ישע רידל התו :םַעָה תֶאְמ ףפה יִרָמש ּופְסֶא
 ישעל ותא נְתְו הי תיפב םיִדָקְפמַה הָבאְלִמַה
 6 םיִׁשָרָחְל תיְבַה קדְּב הל הָוהְ תיִבְּב רֶׁשֲא הָכאָלמַה
 -תֶא קזחְל בצחמ יְִבִאְו םיִצע תונְקלְו םירדלו םינבָלְו
 ז יִּכ םָדי-לע ןתַה ףְֶּכַה םֶתַא בשחידאל ךא :תָּבַה

oom tetהנוסאב  
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 לּדְנַה ןֵהֹּפַה ּוהיִקְלח רַמאַו :םישע םה הְנמָאָב 8
 ןתמ הוה תיִכָּב יִתאָצִמ הָרֹוּתַה רַפָק רפה ןָפְש"לע

 רפפה ןֶפָש אביו :והאְרקיו ןפְשלא רֶפְפַהתֶא הש 9
 ךיִרְבֲע ּוכיּתַה רֶמאֹו רבר ךלֶמַהדתֶא בש ךלמהילא
 = הַבאָלִמַה ישע דיחלע והָנְתִַו תִיּכַב אָצְמגַה פַסָּכַהדתֶא

 רמאל ְךֶלֶמל רפפה ןֶפְש דע .:הָוהְי תב םיִדְמִמַה י
 :ךלמה יגפל ןֵפְׁש והארקיו ןהפה היקלח יל ןתְנ פס

 -תֶא עֶרָקו הָרּוּתַה רפמ יִרְבדתֶא דְלִמה עֶמׁשכ יָה וג
 ךָּב םָכיחֲא תֶאְו ןֵהֹּכַה הָי יקֶלַחדֶא למה וצו ָדנְב וג

 תרֶאְו רפפה ןָפָׁש | תאו הֶיכיִמְדַּב רֹוְכַע-תֶאְו ןֶפש
 ידעב הָוהְיתֶא ושרד וכל :רמאל ךלֶמַהירְבָ הָיָשָע 3

 תמנה רֶפְפַה ירבד-לע הָדְוהְילְּב דעבו םֶעְהדַעְב
 "לע וב הֶתַצִנ איִה-רַׁשֲא הו תמה הלודנהיּכ הזה
 זרושעל הוה רפפה יִרְבְדְדלע וניתבַא ועמשדאל רֶׁשֲא

 זכקיחַאו ןהכה ּוהיקלח ליו :טיִלָע בּותְּכַהלְכְּכ 4
 םםָּלש ו תֶׁשֲא הָאיִבְנַה .הְָּלֲח"לֶא הישע ןפשו רֹובְכעְו
 םלשוריב תֶבְשי איהְו םיִדְנְבַה רמש םַחְרַהְרְּב הָיְקִּתְדְּב

 קרנה רמָאדהְכ םֶהיִלֶא רָמאַתו :היִלֶא ורְּבַדַו הָנָשמִּב וט
 הָפ :ילא םֶכְתֶא חְלֶשרָשא שיאל וֵרְמֲא לארשי יהלָא 6

 -לעו הוה םוקְמַההלֶא הַעְר איכמ ננה .הָוהְי רמא
 :הדְרּוהְי ךלמ אָרְק רשא רפסה יֵרְבְּדלְּכ תא ויבש

 עמל .םירחא םוהלאל ורטקיו יִנּובְזָע רָשֶא | תחת וז
 הָוה םֹוָקָמִּב יִתָמַח הָתְצִּ םהיד השעמ לֶכָב יֵנטְעְבַה

 -תֶא שרל טְכְתָא חלשה הָדּוהְי ךלמ"לֶאְו :הָּבְכִת אָלְו ו
 לַארְׂשִי יהלא .הוהי רמָא-הכ ולא ורמאת הָּכ הוה

 הוי ינפִמ | ענב בבל ן + ְתְָמְׁ רשא םיִדָבְּרַה ו
 תזה ייִבְשָילַעְו הו טו יתרכד רשא לעמְׁשְּב
 המשל יי
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 זבנג יִנָפְל הָּכְבִּת ףיְנְב-תֶא ערקו הָלָלָהַלְו הָּמְׁשְל
 כ והאל פס יִנְנה ןכְל :הוהידאנ יתעמש יִכְנָא
 ילכב .יניע הָניִאְרְתאְלְו םולֶשְּב ךיתרְבקלא תפסָא
 -זרָא ובשיו הוה םוָכָמַההלע איִבַמ נֲארְׁשַא הָעָרָה
 :רָבְּד למר

Car. XXIN. 22כ  

 א :םבָכְׁשּוריו הָדוהְי ינקזילָּכ ויל ּופְסַאַו ףלמה חלש
 2 יבׁשי--לָכְו הֶדהְי ׁשיִאלְכְו הוהיחתיב למה לע
 -רעו ןטקמל םַעָהדלֶכ םיאיבוהו םיִנָהְּפהְו וּתֶא םלשּורי
 אֵצַמְנַה תיִרְּבַה רפס יָרְבִדלָכזתֶא םהנוָאב אָרְקַו לד
 3 ןתיִרְּבַה-תֶא תרכיו דומעה-לע ךְלִמה דמו :הוה תיִבְּב
 -תֶאְו ויִתְצִמ רֹמְׁשְלְו הוי רֶחַא תֶכְלְל הָוהְי ינפל
 -תֶא םיִמָהְל שָפְלֶכְבּו בל"לבְּב ויָתְקֶחְתֶאְו ויתוְע
 דמעיו הוה רפסה-לע םיִבּתְּכַה תאֹוַה תיִרְּבַה יִרְבד
 + לודגה ןהפה והְיקְלַחדתֶא למה וצו :תיִרְּבִּב םָעָהילְּ
 :לכיהמ איצוהל ףַפַה יִרָמְשהַתֶאְו הָנָשִמַה ינֲהְּכתֶאְ
 ללכלו הרשאלו לעכל םיושַעָה םיִלָּכַההלָּכ תֶא הוה

 ןורלק תמְְשְּב םלֶשוריל ץוִחמ םפְרשיו םימְׁשַה אָבְצ
 ה רָׁשֲא םיִרְמְּכַהדתֶא תיֵּבְׁשַהְו :לַאתיַּכ םֶרָפַע תֶא אָשְנ
 ִּבִסִמּו הדּוהי יָרְעְב תֹומָּבַּב רטקיו הָרּוהְי יִכְלִמ ונְתָ
 תולזמלו חדלו ישמשל לַעַבְל םיִרׁטַהְמַהתֶאְו םֶלָׁשורי
 6 -והְי תיבמ הָרְׁשֲאָהתֶא אציו :םיִמָשה אָבֵצ לכל
 לח התא ּףֶרְׂשינ ןורדק לַחְנילֶא םֶלָשּוריְל ץוחמ
 :םַעָה ינְּב רבקדלע ּהרָפֲעתֶא לש רַפְעְל קד ןורדק
 ז םיִשְנַה רֶׁשֲא הוי תיִבָּב רֶׁשֲא םישדקה יִתְּבדתֶא ץתיו
 - 8 יֵבְעַמ םיִנֲתֹּבַה-לְכתֶא אביו :הרְשאל םיִּתְּב םַש תונְרֶא
 םםינהכה הָמְׁש-ורמק רֶשֲא תומָּבַהִתַא אמסיו הֶדּוהְי

 עבנמ ₪ 2 HAT השמנה
 הספ לש ינש םוי חרטסה ז.1. עכ
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 חַתַּפ-רֶׁשֲא םיִרְעַׁשַה תֹומָב"תֶא ץתְנו עבש רַאְב-רַע עבנִמ
 רַעְׁשְּב שיא לואמְׂשלַע-רֶׁשַא ריעה-רׂש עשוהי רעש

 םָלְׁשְריִּב הוה הַּכְַמ"לֲא תֹומְּבַה גֲהכ ולי אָלְדַא :ריִעָה 5
 זרֶפֹתַהתֶא אָּמַמְו םָהיֵהָא ךותְּב תוצמ .ּולְכָא"סִא יכ י

 -תֶאְו ונְּבדתֶא שיא ריבעהְל יִּתְלְבְל םִנַהלַב ינב רֶׁשֲא
 יכלמ ֹונתְנ רֶׁשֲא םיסופקהתֶא תַּבְׁשִ למל שָאְּב תב וג

 ךְלְמְרַתְנ תַכְשלְדלֶא הוהחתיב אפמ שָמָשל הָדהי
 :שאְב ףֶרָש שמשה תֹוכְּכְרמ"תֶאְו םיִרְוְרפַכ רָשאסירָפה

 יכלמ | ושעדרשא וָחֶא תלֲע ןגַה-לע רׁשֲא תוחבְזמַהתֶאְ 12
 תורצח יתשפ הֶשְנמ הָשָע רֶׁשֲא תוחְבְזִמַהדתֶאְו הדוהי
 זכרפעְתֶא ךילשהו םָׁשמ ץרכ למה ץֶתָנ הוהי-תיּב

 שור ינפ-לַע ,רשא תומָּבַהדתֶאְו :ןורדק לחנ"לָא 8
 "למ המלש הָנכ רֶׁשֲא תיִהׁשִמַה=רהל ןימימ שא
 םָאֹמ ץִמש שֹומְכלְו םינדיצ ץקש | תַרַּתְׁשִעְל לארי

 -זרֶא רָבְשְו :ךלמה אמט ןומערֶנְב תַבַעוְת םֶלְלִמְּו 4
 תומָצִע םֶמֹוקְמתֶא אלמר םיָרְׁשֲאָה"תֶא תָרָכִ תֹובְצמַה

 הֵׂשָע רׁשֲא הָמָּבַה לאתיִבְּב רֶׁשֲא ַחַכְוְמַהתֶא םָנְו :םֶדֶא וט
 סָּכֹומַהזתֶא םג לֶארשידתַא איִטַחַה רֶׁשֲא טְבְנְְּכ םַעְבְרי
 רַפְעְל קְדַה הָמְּבַה-תֶא ףרשינ ץֶתְנ הָמְּבַהתֶאְו אוהה

 םֶׁשְ-ְרְׁשִא םיִרְבְקַהדתֶא ארל והישאי ןפיו :הרְשא ףרש 1
 -לע ףֹרְׂשִי םירבקהרמ תומָצֲעָה"תַא חכו הלו רְּב
 םיהלָאָק שיא אָרְק רֶׁשֲא הֶיהְי רָבְדְּ הָאט ַחּבְזִמַה

 ולַה ןיִצַה הָמ רכאל :הָלאָה םיִרָבְּדַה-תֶא אָרָכ רֶשֲא ו
 -שיא רבקה ריִעֲה יׁשְנַא וילֲא מאו האר נא רֶׁשֲא
 הלֲאָה םרָבְהתַא ארקיו הָדּוהיִמ אָּברֶשַא םיהלָאה

 שיא 5 וחינה רֶמאו :לא-תיב חּבְזמַה לע תיִׂשָע רֶׁשֲא 8
 -רׁשֲא איִבְנַה תֹומָצִע תא ויתמצע טְלַמו ויתמצע עלא

 אב
 יהל זכ + ו0. יאמי
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 ופ יִרָעְּב ו רֶׁשֲא תֹומְּבַה יֵּתְב"לְכיתֶא םְו :ןְרְמְשִמ אָּב
 והישאו ריפה םיעכהְל לאְרשִי יכלַמ ּושַע רׁשֲא ןורמש
 כ חכו :לַא-תיִבְּב הֶשָע רשא םיִשַעמַהְלַכְּכ םֶהָל שעיו
 ףרשיו תודבמה-לע םשדרָשא תֹומָּבַה .ּנֶהָלְלָּכדתֶא
 עו דתֶא למה וצו :םלשורי בשיו םהילע םֶדֶא תומצעדתֶא
 לע םותְּכַכ םֶכיֵהְלֲא הוהיל חַסָפ ּושַע רמאל םעה-לכ
 9 יִמיִמ הֹוה חַסֶּפַּכ הֶׂשֲעַנ אל יִּכ :הָוַה תיִרְּבַה רַפס
 לֵאָרְׂשִי יכלמ ימי לכו לארשידתא וטפש רֶׁשֲא םיִטפַשַה
 5 והישאי ךלמל הֶנש הרשע הנמׁשְב"םַא יִּכ :הָדוהְי יִכלַמּ
 % -תֶאְו תובאהדתא םגו :םֶלָשּוריִב הוהיל הוה ספה הֶשַע
 יקשה תֶאְו םיללגַה-תֶאְ םיִפָרְּתַה"תָאְו םיִנֹעְּדיַה
 ןטמל .והישאי רַעְּב םלשוריבו הָדּוהי ץֶרָאָּב יאָרְנ רשא
 אָצְמ רשא רָפָפַהְדלַע םיִבָחְּכַה הָרותַה יִרָבִּדתֶא םיִקָה
 הכ למ וינְפְל הָיָרדאְל והמְכְו :הֶוהְ תי ןֵהֹּכַה ּוהָיַקְלַה
 ודאמ-לכבו ושפנזלכבו ובבלדלכּב הוהְידלֶא בשדרשא

 ₪ בשדאל ו דא :ּוהָמְכ םקדאל ויִרחֶאְו השמ תות לֶככ
 "לָּכ לע הָדּוהיִב פא הָרְחְדרָשַא לודְגה ופא ןורחְמ הוה
 א הָדּוהי-תֶא םג הָוהְי מאיו :הָשנְמוסיִעְכַה רֶׁשֲא םיִסְָּכַ
 -תֶא יִּתְסַאָמּו לאְרשידתֶא יתְריִפֶה רֶׁשֲאכ נפ לעמ ריסָא
 רֶׁשֲא תיּבְהדתֶאְו םלשורידתא יִּמְרַהְּבְדרֶשֶא תאּוַה ריִעָה
 28 רׁשֲא-לכו והישאי ירבד רָתְְו :םש ימש הָיָה יִּתְרַמָא
 יכלמל .םימָה יִרְבִד רפסדלע םיבּותּכ םה"אלַה הָשַע
 29 ליל םיִרצִמידְלִמ הָכְנ הפְרפ הֶלָע וַמְּב :הֶדוהְ
 והַתיִמְיַותאְְקְל והָיׁשאְי ךֶלַמַה ּךְליו תר רֶהְנלַעַרושַא
 ל והאב וּדְנְממ תמ ויָדְבַע ּוהְבָּכְרו :ותא ותאְרּכ ְּנְמַּב
 ָֹהָאוהי-תֶא ץֶרָאָד-סע הקו וֵתָרְבָכַּב והרב םלָשּור
 :ויבְא תחת ותא וכילמו ותא ּוחְשמיו והשיב
 עו םיִשָרֶה השלשו וכלמב זחֶאוהְי הֶנש שלשו םיִרְׂשְעְְּב

 ךלמ
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 :הָנְבלִמ ּוהְיְמְרי-תַּב לַטומַח מא םשו םֶלְשּורִיִּ 8
 ּוהרְסַאַיו :ויתבִא ושְע-רְׁשֲא לְכְּכ הָוהְי ינִעְב עֶרָה שעיו 3

 ךָת םלָׁשּוריִב למ תַמָח ץֶרָאְב הֶלְבְרְב הכנ הער
 ךלממ :בֵהְז ךפכו ףְקָכירַּככ הֶאמ ץרָאְהדלע שנע 4

 ויִבָא והישאי תַחַּת ּוהישאיִדְּב םִיקְיְלֶאתֶא הֹכְנ העְרּפ
 םִיַרְצִמ אָבִיו חקל זָחֶאוהי-תֶאְו םיקיוהי ומשדתא בפיו

 ךא הלרפל םיִיִהְי ןֵתְנ בֵהְוַהְו ףֵקָכַהְו :םָׁש תֶמָנ הל
 שיא הָעְרפ יִפ-לע ףַסָּכַהתֶא .תתְל ץֵרָאָה"תֶא ּךיֶרֵעָה
 תת ץֵרָאָה םעדתֶא בֶהְוַהתָאְו ףַסְּכַהדתֶא שנָנ ֹוכְרָעְּכ <
 םביקיוהְי הָנָש שָמָחְו םיִרשעְדְּב :הֶכָנ הָעְרְפְל 6

 מא םשְו םֶלְׁשריִב למ הֶנָש הֵרְׂשִע תחאו וכְלִמְּ

 לָכּכ הוה יגיעְּב עָרְה שעוו :הָמּורְדמ הָיִדּפדתְב הָיבְז אז
 :יתֹבֲא ושָעְדִרֶשַא

 .Car. XXIV 72 רכ

 דָבָע םיִקְוהִי ולדיהיו לָבְּב ךלִמ רַצאְנְדַכְבְנ הָלע ויָמְְב א
 ידודנחתא וב הוה חשו :וב"דרמו ביו םיִנָׁש שלש 2.

 יֵדּהְנ תַאְו בָאֹומ יֵדּודְנ | תֶאְו םֶרֶא ידּודגחתַאְו םיִדשכ

 רֶׁשֲא הָהְי רב ָדיִבֲאַהל הָרוהיִב םֶתְלְׁשִו ןומענְב
 /רֶתְיַה הָוהְי יפילע | ךא :םיִאיִבְנַה ויָרָבִע דָיְּכ רָבד 3

 רֶׁשֲא לכ הׁשֹנְמ תאטחְּב וינְפ לעמ ריסהְל הָדוהיְּב
 םד םלׁשיריהתָא אלמיו דפש רׁשֲא יקנהדםד םנְו :הָׂשָע +
 -לֶכְו םיקווהי יִרְבַּד רֶתָו :חלסל הָוהְי הָבָאדאָלְו ןקָנ ה

 םכימָיה יִרְבד רֶפס-לע םימּותָּכ םהדאלה הָשָע רֶׁשֲא
 ןיִכוָהי .דלמו ויתבָא"םע םִיָקֹוהְי בָּכִשיו :הָדּוהְ יכלמל 6
 וצְראְמ תאַצְל םִיִרְצִמ דלמ רוע ףיסהאָלְו .ויתְחַת וב ז
 רֶׁשֲא לכ תרפ רָהנ-דע טירְצמ לח 3: דלמ חלל

 הנ הַרְׂשִע הָנֹמְׁשְוְּב :םִיָרְצִמ ךלמל הָתָיָה 5
 ;יכווהי ד ב 1

 קרב מק +. +. דמ שינדב ידה ירק הרבו .v 6. ירק ךלממ .v 33. כ
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 םשו םָלְׁשִריִּב ךלֶמ םיִׁשָדָח הָשלְשי ּוכְלְמְּב כה
 יִנַעְּב עַרֶה שעו :םֶלָׁשיִריִמ ןָתְנְלֶאְדתְב אתה מא
 י ידְבע הלע איהה תַעְב :ויְבָא הֶׂשְערֲׁשֲא לככב הוה
 אָבִיו :רֹוִצְמַב ריעָה אָבּתְוםָלְׁשילַבְביְּלַמ רַצאְְדַכְבִנ
 :היִלָע םיִרָצ וידעו ריעָה"לַע לֵבּביּדְלִמ רצאָנְכבנ
 וידע זמָאו אוה לַכְּכ ךלמ"לַע הֶוהְיְְלַמ ןיִכוהְי אצו
 :ּוכְלְמְל הְנמש תנְׁשְּב לבְּ ךלמ ותא חקינ ויקירֶסְו ירשו
 13 ריב תורְצוִאְו הוה תי תורצוא-לָקתֶא םָשִמ אָצֹו
 -ךלמ הָמלש הָׂשְע רֶׁשֲא בזה ילְכלְּכיתֶאץצק לפה

 ו4 -זרֶא הָלְנַהְו : הוי רֶכִּד רֶׁשֲַּכ הוה לכיהב לֶאְר
 לקוחה .ירּובנ"לֶּכ | תֶאְו םירָשה"לָּכדתֶאְו םלָשורלּכ
 רֶאְשנ אָל ְךגְסַמַהְו שָרְחְהילֶכְו הלט םיִפְלֲא הָרָע
 וש םָאתֶאְ ָלְבְּב ןיכְהְתֶא לע :ץֶרָאָה-סִ תֶלּד תלו
 ץֶרָאָה ילא תא וילירָפתֶאְו ךְלמַה ישְנתֶא למ
 4 ליחַה יׁשְנֲא-לְּכ תֶאְו :הָלְבְּב םלָׁשּריִמ הָלֹט ךילוה
 ישע םיִרוּבנ לפה ףָלֶא רָגְסַמַהְו שֶרָחָהְו םיִפְלֶא תעבש
 וז דְִּלִמ ךלמוו :הֶלְבְּב הֶלוג לָבְּבְִּדלַמ סיב הָמָחְלַ
 :והָיקְדצ וִמָשתֶא בקו ויקְחִּת ודד הָיְנִִּמתֶא .לָבְּב
 ו ;דִרָשָע תאו וכְלמְב ו והָיקדצ הָנָׁש תַהַאְו םיִרְׂשֲעוְב
 :הֶנְבְלִמ והָיִמרְיתְּ לטימח ֹומֲא םשו םֶלְשוריּב ףלמ הגש
 9 וכ :םיקָיהָי הֶׂשְע-רׁשֲא לֶכְּכ הוי יניעְּב עֶרָה שעמ
 םָתא וָכלׁשַה-דע הדוהיבו םלשוריב הָתְְה הָוהָי ףאזלע
 לבב מב והיקדצ ד ונפ לעמ

 כ .Car. XXV הכ

 א רעב יִריִׂשְעַה ׁשְרְחַּב ֹוכְלָמְל תיִעיִשְתַה תַגשִּב יֵהו
 -לַע וְליִחְילְכְו אה לַבְּבִּדַלְמ רַצאָנְדכְבנ אב שָרחל
 ג ריִעָה אָבְתַו :ביִבְס קיד ְהיִלָע ֵּנְבַפ הילְע ןח םלֶשר

 --ועמפפ
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 הֶעְׁשִתְּב :ּוהיקדצ למל הָנָׁש הָרְׂשע יִּתְׁשִמ דע רָֹצְמב
 ץֶרָאָה םעְל םֶהָל הָיָהיאְלְו ריִעְב בַעְרַה קזחיו שחל

 \ רעש ךרד הֶליִלה הַמֲחְלִמַה יִׁשנא"לְכְו רעה עֶקְּבּתַו 4
 רִעָה-לַע םיִדְשַכְו ךלמה ןעלע רֶׁשֲא םיתמחה יב

 רַחֶא םיִדְשַּכ-ליַח פדרו :הָבָרְעַה ךרד ךליו ביִבְס ה
 :וְלֲעַמ ּוצפְנ וליַח"לְכו וחרי תובְרְַב ותא ונשיו .ךלמה

 :רֶתָלְבר לָבְּב ךֶלֶמ"לֲא ותא ּולֲעַו ֶלמַהתֶא ושפתוו <
 ויניעל וטתש והיקדצ יִנְּבתֶאְו :טָפְׁשִמ תא ּוָרְבַדַו י

 4 והָאיִכִו םִיַּתְשְחְנַב ּוהֵרְסַאַו רוע והיקְדצ יניִע-תֶאְ
 דעָשִת הגש איה שרחל הָעְבְשְּב ישיִמָחַה שדה | +

 ןרֶארבְנ אפ לבְּב ךלמ רצאנְכְבִנ ךלמל הָנָׁש הָרָשְע
 תיִּבדתֶא ףרשיו :םֶלָׁשּורְי לָבְב"ְְלִמ דָבְע םיִחְּבַמיבְר 5

 -לָּכתֶאְו םֶלָשּורי יִתְּבילָּכ תַאְו ךלמה תיביתָאְו הוה
 צְתְ ביִבָס .םֶלְשר תמֹוח-תֶאְו :שֶאְּב ףֶרֶש לּודָג תב

 םַעָה רֶתַי תַאְו :םיִחְּבַהבְר רֶׁשֲא םידׂשכ ליִחלְכ ג
 ְךְלמַה-לע לפנ רשא םילַפ;ה7תָאְו רֵׁשְּב םירָאשנה
 :םםיִחְּבטיכַר ןָדֲאָרּתְבְנ הָלְנַה ןומָהָה רֶתַי תֶאְו לַבָּב

 :םיבנלו םיִמָרְכְל םיִחְבְטיבר ריִאְשה ץֶרָאָה תלדמו ו
 -תֶאְו תּנכמַה-תָאְו הוהי-תיב רֶׁשֲא תַׁשהְנַה יִדומעתֶאְו 3

 -תֶא ואשו םיִרְשכ ּורְּבַש הָוהְי תיִבְּבִדרְשֶא תֶׁשָהְנַה םי
 תֹוָרְמְמַה-תֶאְו םיֵעיַה-תֶאְו תוריפַהתֶאְו :הָלָבְּב םָתְׁשְחְכ 4

 םֶב ּותָרְׁשִײרׁשֲא תשנה ילְּבחלַּכ תאו תופכהתֶאְ
 בָהֶז בָהְז רשא תוקרזמהדתֶאְו תֹוּתָהַּמַהזהָאְו :ּוחקל וט
 טבינש ו םיִדמעָה :םיִחְּבַט-בַר חַכָל ףסּכ ףספירשאו 9

 הָוהי תיבל המלש הׁשע-רׁשַא תונכמהו דָחֶאַה םיה
 הרשע הְנמָש :הֶלֶאָה םיִלּבַה-לְכ תשחנל לְָׁשִמ היהיאְל
 תַמֹוכְו ָׁשחְנ וויל תֶרְּתכְורֶהֶאָה רומה | תֶמֹוק המ
 תרתכה == ו 0% -

re 
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 הכ . REGUM CAP. 25זז. 9

 ביִבָס תַרְתַּפַהְדלַע םִינֹמרו הָכְבְשּו הא שלש תרתפה
 6 חו :הָכְבְשַהלַע ינָשַה ומעל הָלאָכְו תֶשָחְנ לכה
 ןהפ ּוָיְנִפְצדתֶאְו שארָה .ןקפ הָיִרְשתֶא םיִחָּבַטיבַר
 ו9 םיִרְס הקל ריִעָהְִמּו :ףָפַה יִרָמש תֶשלש-תֶאו הָנָשִמ
 םיִׁשנֲא רשמה הָמְחְלמַה ישְנַאלע ןרְיְְמ אֹוָהירְׁשֲארַחָא
 רש פפה תֵאְו ריִעְב ִאְצְמנהרְׁשַא ךְלַמַהינפ יֵאֹרַמ
 זה םעמ שיא םיִׁשָׁשָו ץֶרָאָה םעדתֶא אָבְצַמַה אָבְצַה
 יו םיקְכטדבר ןָדֲאְויְבְנ םתא חק :ריעְּב םיִאָצְמַה
 21 ea למ םֶתִא ךיו :הָתְלְבְר לב למל םָתא
 :ֹותָמְדַא לעמ הָדּוהְי לנו תמח ץֶרֶאְּב הָלָבְרְב םֵתְמו
 ע רצאְנְדַכּוב) ריאשה רֶׁשֲא הדוהְי ץֶרֲאְב רֵאׁשנַה םֶעה
 :ןפְׁשְרְּב םקיחַאְדִב וְיְלדנ-תֶא םָהיִלֲע דכפו לָבּב למ

 ₪ כ םיִׁשנֲאָהְו הָמַה םיִלַחַה יִָשדלָכ ּועָמְשיו
 הָפְצמַה והְיְלדְג-לֶא אב .והָיִלַדְנתֶא לָבָבְְלִ דָיְקְפה
 תרֶמְחתְרְב הָיִרְשּו חרק ןח הנְְְדַּב לאעמְׁשי
 ₪ עַבְׁשו :םֶהיִשְנַאְו הָמֵה יֵּתְכְעַמַהְְּב ּוהינזאיו יֵתְפֹטְנַה
 יִדְבַעִמ ּואריִתִלַא םַהְל רמי םהישנאלו והילַדג םהל
 :םֶכְ ,במנ לָבְב ךלְמתֶא ודְבַעְו ץֶרָאְב יִבַׁש םיִדְשְּכַה

 תכ זרָיִנַתְנְרִּב לאעמשי אב יעיִבשה שדחב ו יה
 -תֶא וכו ותא םישְנָא הָרשַעַ הכולמה ערומ עמשילאדב
 ותַא יֵה-רְׁשֲא םידׂשכַה-תֶאְו םידוהיהדתאו תמו והילד
  םילוחה יֵרְשו טדְנ-דעְו ןטָּתמ םעָה"לְב ומכו :הָפְצמְּב
 גז םיִׁשלׁשְב יהו  :םיִדְׂשַ ינּפִמ ּואָרְי יִּכ םִיָרְצִמ ואְבִמ
 ׁשֶרֹח רֶׂשֲע םִנְׁשְּב הייד יכווהי תולָנל הָנׁש עבו
 כבְּב ךלמ ךדרמ ליוא אנ על הָעְבְשְו םיִרְׂשֲעְּב
 :אָלָּכ תיִבמ הָדוהְיְְלַמ ןיִכוִהְי שאָרתֶא וכְלִמ תנְׁשּב
 ₪ םםיִכְלִמַה אָפְּכ לַּפִמ ואְסָּכדתֶא תו תובט ותא רכדו

 [ רש -
 תצנא * <
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 | םֶחְל לַכָאְו וִאְלַכ יִדְנַּב תא אָושו :לֶבְבְּב ּוּתִא רֶׁשֲא 9
 דהְנֶתִנ דיִמָת תחְרֶא ותְחְרַאְו :וזוח יִמָידלּכ ונְפְל דיִמָת ל

 :וייח יִמָי לָפ ֹומֹוְּב םויזרבד ךְלֶמַה תאמ ול

 קוחתנו קוח
 .העבראו םישלשו תואמ שמחו ףלא םיכלמ רפסד יקוספ םוכס

 .םישלשו השמח וירדסו .ויהלא 'ה רשא יונה ירשא ונמיסו

 הכותב היהא דובכלו ביבס שא תמוח 'ה םאנ הל היהא ינאו ונמיסו
 :םיאיבנה תא לארשי ךלמ ץבקיו ויצחו

 ;הברי המצע םינוא ןיאלו חכ ףעיל ןתונה ךורב



 םינוותא םינבנ

THE LATER PROPHETS 

 היעשי

 היפה

 לאקזחי =

 עשוה

 לאוי

 סומע

 הירבוע

 הנוי

 הכימ

 םוחנ

 קוקבח

 הינפצ

 יגח

 הירכו

 יכאלמ

ISAIAH 

JEREMIAH 

EZEKIEL 

HOSEA 

JOEL 

AMOS 

OBADIAH 

JONAH 

MICHA 

NAHUM 

HABAKKUK 

ZEPHANIAH 

HAGGAI 

ZECHARIAH 

MALACAHI 





 שק 1-2

LIBER 0 
GALL ALAN 

  םֶכְׁשִרְו הָדּהְי-לִע הוה רֶׁשֲא ץומָאְב הָיְעַשְי ןוזח
 2 םיִמש ועמש :הָדיהְי יכלמ והְיקְוהְ ןָהֶא ב וה וע ימי
 םהְו יתממורו יִּתְלדְג םנָּב ךכד הָוהְי יּכ ץרא ינואהו
 3 טֵאְבְׁשִי וילָעְּב סובא רומחו הנק רוש עדי :יב ועשּפ
 4 ןע דבָּכ ם אפה ינו יה בתה אל מע עדי אל
 דתרֶא ּוצֲאנ הָנהְיתֶא ּובְזַע םיתיחשמ םנָּב םיערמ עַרָז
 ה הָרָפ ופיפות דע ָּכָת המזלע ּרוחֶא ור לארשי שודק
 6 שאר"דעו לגר-הכמ יוד בָבְל-לָכו ילהְל ׁשאָרלָכ
 תלו ורוהאל הירמ הָּכִמּו הָרוּכחְ עצפ םתמ ובא
 ז תופְרַש םֶכיִרְע הַמִמַש םכצרא :ןְמָׁשִּב הָכְּכְראְלְוישְּבַה
 הַמָמְשּו התא םיִלְכִא םיר] םֶכְדְנג םכְתַמְדִא שא
 8 הנולמּכ םֶרְכְב הָכְסכ ןויצתב הָרְתּונְו :םיִרָו תכפַהמְּ
 9 ונל ריתוה תואבצ הָוהְי ילול :הרוצנ ריִעְּכ השקמּב
 י ועָמש :ּונימד הרמעל ּונייָה םֶדְסִּכ טעמּכ דיִרָש
 :הָרֹמע םע ּניֵהלֲא תָרות ּנֵוֲאָה םֶדְס יניצק הוהירבר
 םיליא תולע יִתְעַבְש הֶוהְי רמאי םכיחְבזבר יל הָּמְ
 :יתְצְפַה אל ידעו ישָבְכְויִרּפ םרו םיאירְמ בלה
 יל :יָרצַה פמר םָכָדמ תאו שָקְביִמ נפ תיִאְרְל ואב יִּכ
 9 יל איה הבעות תְרטק אָושדתַחְנמ איבָה ופיסות אל
 + םֶכישְרֶח :הֶרְצִ וא לכואדאל ארקמ ארק תְּבַשְו שָדַח
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 :אָשְנ יִתיִאְלִנ חרטל יִלָע יָה ישפנ הֶאְנִש םֶכיִדְעומּו
 הָלָפִת וּבְרַתְיִּכ םג םֶּכִמ נע םיִלֵעַא םֶכיֵפַּכ םֶכְשְרַפְבּו ומ
 עֶר ּוריִקָה ּוכַזה וצָחְר :ּואלְמ םיַמָּד םֶכיִדְי עמש יִנְניִא 6
 ושרד בטיה ּודמל :ערַה ולדח יִנִע דגנמ םֶכיִלְלָעַמ 17

 :הְֶמְלֲא ּוביִר םותָי ומפש ץומח ּורְׁשַא טפשמ
 זכיִנָשּפ םֶכיֵאֵטֲח ויקידםא הודי רמאי הָחְכּונְ אוכל 18
 ובאתדםא הי רָמַצַּכ עלותכ ומידְאְיַא נילי גְלְשַכ ופ
 םֵתיֵרְמּו ֵּאָמּתדִאְו :ולכאת ץֶרֶאָה בוט םָתְעַמְׁשּו כ
 התה הָכיִא :רָּבד הוהי יפ יִּכ לכֲאת ברח 1
 הָתַעְו ּהָּב ןילי קדצ טֵפְׁשִמ יתַאלמ הָנֶמאַנ הירק העול |
 : םיִמָּב 5 ִאְבְס םיניסְל היה ךפסּכ :םיחצרמ 29
 ףדרו רחש בהא ולָּכ םיִכְנְנ יֵרְבֲהְו םיררוס ְּךרֶש 9
 :םהילא אוביזאל הנמלא ביר וטפשי אל םותי םינמלש |
 םֶהָנִא יוה לארשי ריבַא תואָבצ הָוהְי ןורָאָה םאנ ול 4
 רַכַּכ ףַרְצֶאְו ךילע ידי הבישאו :יביואמ המקנאו יִרָצמ הכ
 הֶנשאְרְכְּכ ךיִטְפְש הָביַשְמְו די יִדְבדַלָּכ הריסָאְו דיס <

 הירק קדצה ריע ךל ארקי ןָפ"יִרְחַא הָלְחּתְבַּכ ךיצעו ,
 רַבְׁשְו *:הסדצב ָהיִבְשְו הדת טפְׁשִמְב ןויצ :הֶנָמֲאָנ ₪
 שבי יכ :ולכי הוהי יִבְולְו ודחי םיִאְטחְו םיעשפ 39

 :םָתְרַחַב רֶׁשֲא תונגהמ ורפקתו םַּתְדַמָה רֶׁשֲא םיליאמ
 : הָל ןיא םימדרשא הנגב ָהְלְ תלבנ הָלֲאַּכ ויהת יכ ל
 ודחָי םהינש ורְעְבּ ץוצינְל ולעפו תָרלנל ןסָחָה היו א

 :הככמ יאו
 Caen יב ב

 :םֶלָׁשריִו הָדוהְילִע ץוממדב והיעשו הןח רשא רָבָרַה א
 שאָרְּב הוהְי-תיב רה היָהי ןיכ) םימיה תיִרָחְאְּב ו היו ל
 וכְלָהְו :םִינַה"לְּכ וילא ּורָקְנו תִעָבְנִמ אָׂשְו םיִרָהָה ג

Bid OSםימע  
 ואַכ דע צ. 8.
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 תיּבדלֶא הֶוהְידרַהְדְלֶא הָלֲענְ ו ּוָכְל ל ורְמָאְו םיפר םיִמַע
 ןויצמ יִּכ ויִתחְרֶאְ הכל ויכְרדִמ גבו בָכָעָי יהלֶא
 זכווגה ןיּב טפְׁשְו :םֶלָׁשוְריִמ ההרכב הדת אָצַת
 םֶהיִתותיִנֲחַו םיתאל םתוברח ותּתַכְו סיפר םימעל חיכוהו
 דע ודְמְלַאָלְו ברח לא יונ אשאל תורמומל
 יִּכ :הָוהְי רואּב הכל וכל בעי תי :הָמָחְלִמ
 םיקשלפכ םיננְָו םֶדָקמ ואְלְמ יכ בקעי תיב למע הָתְׁשַטנ
 ןיאו בֶהָזו ףַסָּכ וצרא אלמת :ּוכיַפְׂשִי םיִרְכָ יִדְלְבְו
 :ויִתֹבכְרַמְל הָצָק ןיאְו םיסוס וצְרא אלת ויִתרַצֶאְל הצב
 4 רֶׁשֲאַל ּווָחתְשָי ויד השעמל םיִליִלֲא וצרא אלת

 :זכהל .אָעת"לאו שאלו םֶהֶא העד יקב
 אנ רָדָהַמּו הָוהְי דַחּפ ינְפִמ רַפְעב ןָמְטַהְו רוצב אוב
 ו: הוהי בנש םישָנֲא םּוָר חשו לפש םֶדֶא תוהבנ יל
 19 לכ לע תואְבַצ הוהיל םז יכ :אּוהַה םִיַּב ודַבְל
 וג ןונבלה יורָאדלָּכ לעו :לפשו אְׂשנילָּכ לַעְו םרו האג
 וג םיִרָהֲה-לְכ לַעְו :ןְׁשֶּבַהי ינולֲא-לְכ לע םיִאְׂשִנַהְו םיִמְרַה
 וט הב לֶדְנִמלְּב לַעְו :תֹואְׂשִנַה על לצו םיִמָרָה
 6 =לָּכ לעו שישרת תנָאזלְּכ לעו :הָרוצְב והלב לע

 וז םישָנַא םור לָּפֶשְו םֶרֶאָה תוהבג חשו המה הויֵבְש
 18 :ףְלְֲי ליִלָּכ םיליִלֲאָהְו :אוהה םיַב ודַּבְל הָוהְי בנש
 גט ;רוהי דחפ ינפמ ךֶפִע תּוְלְחְמְב םיִרָצ תֹוָרָעְמּב ּואָבּו
 כ די לשי | אוהה םויּב :ץרָאה ץרעל וז נוקב וואג רָדָהַמּו
 ולדושע ה שא ובָהָז ילילַא תאו ופסכ ילילֶא תא םֶרֶאָה
 תרֹורְלְנְב אובל :םיפלטעלו תורפ רפחל תוקְתשהל
 ונואג רדהמו הוה דחפ ינפמ םיעלסה יפעסבו םיִרָצַה

 ₪ המשנ רשא םראהדמ םכל ולדח :ץֶראה ץרעל ומוקב
 :אוָה בש המ יִכ ָּפֲאב

₪ 

 -ב =
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Car. ID. 2 

 הָדּוהיֵמּו םלָשּורִיִמ ריִפמ תואְבְצ הָוהְי ןודָאָה הנח יִּכ א
 רוָּבְג :םִיָמְדַעַׁשִמ לָכְו םֶחְלְדִעְשִמ לב הְנעֶׁשַמּו ןעְׁשמ 2
 םיִׁשמֲח-רש :ןקו םסקו איבְנו טפוש הָמָחְלִמ שיאו 3
 יִתַתְִו :שחל ובו םיִשְרָח םֶכָחַו ץעוו םִנָפ אושו 4
 שיא םֶעֶה שגנו :םֶבלׁשִמַי םילולעתו םהירש םיִרָעְנ ה

 :רָּבְכְּב הלקנהו ןקְוּב רעגַה ּובֲהְרָי והָעַרְּב שיִאְו ׁשיִאְּב
 ןִצק הכל הלמש ויִבָא תב ויֵחָאְּב שיא ׂשֵּפְתייְכ 6

 םכויב אשי :ְּךַדי תחת תאוה הָלְׁשְכמַהו טָליהיְהְת ד
 ןיאְו םֶחְל ןיא יתיבְבּו שכח הָיָהְאדאל רמאל ו אּוָהַה

 הדוהיו םלשורי הֶלָשְכ יִּכ :םע ןיצק ינמישְת אל הלמש %
 .טֶדובְכ ינע .תורמל הָוהְידלֶא םהיללעמו םנושלחיכ לפנ

 אל ודיגה םֹלָסַּכ םִתאַמַהַו םֶּב הָתָנָע םָהֵנְפ תַרָּכַהפ
 -יִּכ קידצ ורמא :הָעְר םֶהְל ולמְגיּכ םשפנל יוא ודחכ י
 לימגיכ ער עֶׁשָרְל יוא :ולכאי םֶהיִלְלִעַ ירפחיּכ בוט וו

 גע וב ולָשִמ םישה ללועמ ויש מע :ול הש וי ול
 כֵרָל בָצְנ | זועלּב ףיתחרא ךְרְדְו םיעתמ ףיִרשאמ ו
 ינקזחםע אוב טָפְׁשמְּב הָוהְי :םיִמע ןיִרְל דמעו הוי 4

 :םֶכיּתָבּב ִנָעָה תלזנ םֶרָּכַה םָתְרַעַב םּתַאְו ויָרְׂשְו וע

 הדו ינדאדאְנ ונקמת םיינע יפו ימע ואְכְִת םֶכָלמ וט
 ןויצ תב והבנ יִּכ ןש הוה א : תואְבְצ 6

 היהיו וזצ ת תב רכדק ינדא חפשו :הָנְסכעת 3 17
 תֶרֶאְּפִת תא יִנדַא ריי אוהה םיּב : הָרְעְ ןֵהָתַּפ 8
 תרורשקְו תופטנה :םִנרָהְׂשַהְו םיִפיבְשַהְו םיִסָכִעָה 9
 שפנה יִּתְבּו םירשקהְו תֹודְעַצַהְו םיראפה :תֹולְעְרָהְו כ
 תֹֿפַמעַמַהְו תוצְלֲחַמַה :ףָאָה יִמְזנְו תועְּבַטַה :םיִשֲחְלַהְו 2% כ

 תוחפטמהו - = ₪
 יגק חויוטנ ז.16. ירק םכל המ .v.15 ירסח ז.8.
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 23 :רֹופיִנְצַהְו םיִנדְפהְ םיִניִלגַה : :םיִטיִרֲחַהְו תִֹחפְמִמַהְו
 גו הָרּוגָה תַחֲתְו הָיִהְי קמ םשב תַַה הֶיָהְו :םיִדיִדְרָהְו
 תֶרָנָחִמ ליניתַפ תחתו הָחְרָק השקמ השַעַמ תחת הפ
 הכ :הָמֲחלמבדַתְּובנוולפי ברחב ךיתמ | :יפיתַחתיכ קש
 6 :בשת ץֶרֶאל התו ָהיחְתפ ולְבָא -

 0 63% יו ד

 א רמאל .אוהה םִזַּכ דָחֶא שיִאְּב םישְנ עַבְׁש ּוקיָחָחְ
 ףָסִא ּונילָע מש אָרְקְי קר שָּבְלִנ ונתְלְמְשְו לבאנ ינמחל
 2 דובכלו יִבְצל הָוהְי חמצ הָיַהְי אוהה םויב | וּונֵתְפְרַה

 3 ו הָיָה + לאש תטילפל תרָאְפתלי אל ץֶרָאָה ירו
 -לָּכ ול רֶמָאָי שודק םֶלָשּוְריִּב רָתּנַהְו ןויִצְּב רַאשנַה
 + תראצ תא יעדֶא ץַחָרו םא ּ:םֶלָשוְיִּב םִיַחַל בּתְּכַה
 טָפְשִמ וָרְּב הכרְקִמ ַחיַדָי םֶלֶשּורְי ימְדתֶאְו ןויצדתוְנְּב
 ה -לקעְו ןויצירה ןֹוכְמ"לְּכ לע הָוהְי אָרְבּו :רעֶב ַחּורְב
 -לע יִּכ הֶליִל הָבָהְל שֶא ננו ןָשַעְו םִמוי ו ןגע הֶָאְרְקִמ
 6 הָסְחַמְלּו ברהמ םמויזלצל הָיְהִת הָּכְסְו :הֶּפִח דובָּכדִלָּכ
 :רַטִמִמְו םֶרזִמ רותסמלו

eaה 6 4:  

 א ידידיל הָיָה םֶרָּפ ומָרַכְל ידוד תריש ידידיל אנ הָריִשֶא
 2 ןָמ קרש ֹוהַעָ והלקְסיו והקושי | :ןמׁשְְּב ןֶרְקְּב
 שעיו םיבנע תושעל וקו יֶּב בצְח בקיזסנו וכותב למ
 3 אָנ"וטפש הדוהי שיִאְו םלשורי בשוי הָּתַעַו :םיִׁשֹאְּב
 4 וב יִתיִׂשָע אלו יִמְָרְכְל רוע תושעלדהמ ;יִמְרַּכ ןיבו יניב
 ה "הָעיִדוא הָתַעְו :םיִשְאְּב שעיו םיִבָנע תושעל יתיוק עּודִמ
 ותְפושמ רפה ימרָכְ השע .יִנָאדִרַשַא תא בתא אנ
 6 זרֶתּב ּוהֵתישֲאְו :םמרמל הָיְהו ורדְג ץֶרָפ רעְבְל הָיָה
 הוצא םיִבַעַה לעו תֶישו רימש הֶלָעו רדעי אָלְו רמז זי אל
 ריטמהמ 1 ישו ד ייצאו ו

 שגדכ יכה \. = ה
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 לֵאָרְשִי תב תֹואָבצ הָוהְי םֶרָכ יִכ רָטִמ ויֵלָע ריִטָמַהַמ ז
 חַפְשִמ הגהְו טָפשמְל וכו ויעושעש עט הָדוהְי שיאו

 זרֶרָׂש תִיְבְּב תוב יעינמ וה = = :הקעצ הנ הקדצל 5
 בֶרְקְפ םֶכְּדַבְל םּתְבִׁשוהְו םוקמ טַפֲא דע וברק הָדְשְב

 המשל םיפר םיִתַכ אל-סַא תואָבַצ הוה יא :ץראה 9
 םכְרָכיּדְמַצ תְרָשַע יִּכ :בשיי ןיאמ םיבוטו .םיִלדְ ויהי י
 יוה :הָפיִא הֶשַעָי רמה עֶר תָחֶא תַּכ ושי ג

 :םֶקיִלְדְ ןַי ףשנב ירחאמ ופדרו רקש רכב ימיִּכשמ
 הוה לַעָּפ תֶאְו םהיתשמ ןייו לילָחָו ףת לב רונכ הָיָהְו 9

 יִלְבַמ ימִע הָלָג ןכל יאר אל ויִדָי השעמו וטיִבי אָל
 הָביִחְרִה ןכְל :אָמָצ החצ ונומָהְו בעֶריֵתְמ ודובְכּו תַעָד 4

 הומה ּהָרְדְה דו קחדילבל היפ הרעּפו הָשפנ לואש
 םיקכנ יניעְ ׁשיִא-לַפְׁשִו םֶדֶא חשו וּהָּב לע ּהָעאָשּו וט

 שודקה לאָהְו טֶפְשִמַב תִֹאְבִצ הֶוהְי הָבְו הנפשה 5
 םיחמ תיִבְרְחְו םֶרְבְדִּכ םיִשָבְכ יִעְרְו :הָקדְצִּב שדקנ וז
 תּוושה יִלְבְחְּב ןוָעַה יכשְמ יה :ולכאי םיָרָג 5
 והשַעַמ השיח רהמי םיִרמאָה :הֶאַטַח הָלְגַעָה תובע 9

 :הָעְדְ לארשי שודק תַצָע הָאֹובְתְו םֶרְקתְו הֶאְרִנ ןעָמל
 ְךֶׁשֲח םימָש עֶר בוטלו בוט עַל םיִרָמָאָה יוה כ

 :רמל קותִמו קותמל רמ םיִמְש .ּףשחל רֶאְו רואל
 םירופנ יוה = :םיִנֹבָנ םֶהיִנָּפ דְגְנְו םֶהיִניִעְּב םיִמָכַח יה 2
 בקע עׁשְר יקידצמ ֹורָבְׁש סמל ליחיׁשנַאו וי .תותשְל 3
 שק לַכִאַּכ כל = ווטממ ּוריִסָי םיקידצ תקדצְו רחש 4

 םחרפו הָיהְי קָמַּכ םָשְרָש הפְר 'הָבָהְל ששחו שא ןוש
 זרֶאְו תואָבְצ הוי תרות תַא ּוכֲאְמ יּפ הל קָבֲאְכ

 "ומַעְב ההייףא הרה ןפדלע .:וצאנ לארשידשודק תָרְמֲא הב
 הָחּופַּכ םֶתְלְבִנ יהֶתַו םיִרָהָה ּוגְרִנ והפנ וילָע ודָי טי
 ברקכ = כר
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 קיט ודי דֹועְו ופא בָׁש-אל תאוילְכְּב תוצח בֶרָכְב
  הֶנהָו ץראה הָצְקִמ ול קרשו קוחרמ םווגל םנאש
 וז אָלְו םע אל וב לשוכדיאו ףיעְיא אבי לק הָרֵדְ
 :ויִלָענ ךורש קפנ אָלְו ויָצְלַח רזא חַתְפִנ אָלְו ןשי
 5 ויסוס תוסְרפ תֹוָכְרְּד ויתתַשק"לכו םינונש ויצח רֶׁשֲא
 ₪ גַאְשו איִבְלַּכ ול הֶנָאְׁש :הָפּּפַּכ ויְלִגְלִנ  ובָשַחְנ רצ

 ל םֶהְנְו :ליִצמ ןיִאְו טילפיו ףרט וחא] םהֶנְו םיִריִפָבַּ
 רצ ךשחדהנהו ץֶרֶאָל טָּבִּנ םייתמָהנְּכ אוהה ב ויָלָ
 :ָהיָפירֲעַב ְךׁשֲח ואו

 .Car. VI ו

 א אָפְּכְילַע םֵׁשינדֲא-תֶא הָאְרֲאְ ודע ךלמַה תומדתנָשּב
 2 | םידמע םיפְרש :לָכיִהַהדתֶא םיאלמ וילושו אשנו סר

 הָפְכְי םיִּתְשְּב דָחֶאְל םִיפְנְּכ שש םיִפְנְּכ שש ול לֵעַממ
 3 קרז ארקו :ףפועי םיתְשבו וילנר הָפַכְי םִיתְשְבו וינפ
 אָלְמ תֹוִאָבְצ הוה שודק שודק | שוק רַמֶאְו הָזלֶא
 4 תצרוקה לוקִמ םיפפה תומא יענו :ודֹובְּכ ץֶרָאְמְדלָכ
 ה חאָמְמ שיא יִכ יתיִמְְיִכ יליוא רמאו :ןשָע אָלְמִי תִיְבַהְ
 -תֶא יכ בשי יכנָא םיתפש אמטדע ותו יִכְנָא םיִתְּפֶש
 < םיפְרשהְדִמ דָחֶא ילא ףָעַו :יניע וִאָר תִֹאְבִצ הוה ךְלמה
 ז יֿפ"לֲע ענו :הכזמה לעמ חקל םִחָקְלָמּב הּפְצַר ודב
 :רַפְכִת ְְהאָמְַו נע רָסְו ךיתפשדלט הז עֶגָנ הגה מא
 8 ונל"ךלי ימו חַלְשֶא יִמתֶא רמא יִנדֶא לוקדתא עמְׁשֶאְ
 ו ּוָעְמַש הזה םעְָל תרמָאְו ךל רמא .:יִנְְלש נה רמאו
 י םעְקְדבל ןמשה :ּעְרַּת"לַאְו וִאָר ּואְרו ויִבְתִלַאְו עומש
 ונְָאְבּו יינִעְב הֶאְרְּפ עשה ונעו רֵּבְכַה ואו הוה
 וג ינֹדֲא יִתְמְדַע רמו :ול אָפְרְו בו ןיִבָיובָבְלּו עַמְש
 ןיִאמ םיִּתְבּו םָׁשֹו ןיאמ םיִרָע ואָשְםִא רֶׁשֲא דע רֶמאּר

 םדא
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 קב ₪6 זוהיעשי 670

 םָרֶאָה"תַא הָוהְי קחרו :הָמָמָׁש הָאְׁשּה הָמְרֲאָהְו םֶרָא ו?
 הָבָׁשְו הירישע הָּב דעו ץֶרָאָה בֵרָכְּב הָבּועָה הָּבְרְו 3

 םכַּב תָבַצַמ תֶכְלׁשְב רשֶא ןולאָכְו הלאכ רעבל התה
 'זהָּתְבַצמ ׁשֶדָק עז

Car. VII. | ז 

 ןיִצְר הָלָע הָרּוהְיְךֶלַמ והעְְּב םֶתויִדּב ָחֶא ימיב והיו א
 זבל לאָרְׂש-דלמ והילמרדךּב חקפו םראדדדלמ

 - לוד תיִבְל דנו :הילע םחלהְל לכי אלו ָהיִלְע הָמְחְלִמל ל
 ענְּכ ימע בבלו ובָבְל ענו םיָרְּפֲא-לַע םֶרֶא הנ רמאל

 -אָצ ּוהָיְעשידלֶא הָוהָי רַמאו :חורדינפמ רעידיצֲע 3
 תַלעּת הצקדלֶא נב בוש ראשו התא ּחֶא תארקל אנ

 ולֵא תרמו :סבוכ הרש תַלְסמִדלֶא הָניִלַעַ הכרבה 1
 תונו ינשמ ךרוילא ךְכבלו אְריִת-לַא טקשהו רמָשה
 "בו םָרֵאְו ןיצְר ףאדירֶהְּב הָלֶאְה םינשעה םיִדּואָה

 ּוהיְלַמְרְְְבּו םיִרְפִא הָעְר םֶרֶא ik לע ץעיחיפ ןעי :ּוהְיְלַמַר ה
 ךילמנו וניל הָנֲעקְבנְו הָנְציקנּו הָדוהיב הֶלָעְנ :המאָל 6
 זְךוהְי יִנדִא רמָא הכ < :לאְבְטדּב תא .הָבותְב ָּךְלִמ ז
 ׁשאָרְו קשמד םֶרֶא שאר יִּכ :היהת אָלְו םוכָת אל 5

 םַעְמ םִיָרְפֲא תחי הגש שמחו םישש דועְבּו ןיצר קשמד
 אל םִא ּוהָילַמרְְִּב ןורמש שארו ןורמש םיִרפא שארו 9

 זחֶאדלֶא רכה as פסו :ּוָמָאְת אל יּכ ּוניִמַאְת י
 הָלֶאְש קמעה ךיַהלֲא הָוהְי םעמ תוא ךלדלאש .:רמאל גו
 קרפנא"אלו לאשאהאל 1חֶא רמאנ :הָלֶעַמְל הבנה וא עפ
 תואְלה םָכִמ טעמה דד תיִכ אנעֶמׁש רמו :הֶוהְיתֶא ג
 םָכְל אוה ינדא ןתי ןַכְל :יֵהלֲאדתַא םג ואְלַת יכ םיִשְנָא 4

 :לֶא נמע ומש תארקו ב תַדְלִו הָרֶה הָמְלַעָה הגה תא
 : בוב רוחבו עֶרֶב סאמ ותְעַדל לכאי שבְדּו הֶאְמָח וט

elיכ ה  
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 בְֶעִת בוט רוָהְבּו עֶרְּב םֶאְמ רעגה עדי םֶרָמְּב יּפ 6
 וז הָוְהְי איב :היכְלִמ ינש ןגפמ ץק הּתֹארׁשַא הָמָרֲאָ
 ואָב"אל .רעא םימי ךיבָא תיב"לעו ךמעהלעו יל
 :רּושא ךלמ תֶא הדוהְו לעמ םִיִרפאדרִס םומל

 יראו העקב ךָׁשֲא םובול הָוהְי קרשי אוהה םיַּב ו יָה 18
 ופ םֶלְב חנו ואָבּו :רושא ץֶרָאְּב רׁשֲא הָךובדלו םִיָרְצִמ
 לַכְבּו םיִצּוצענַר לכְבו םיִעְלְּסַה יקיקנבו תוּתַּבַה יִלֲחנְּב
 כ קדריכשה .רַעַתְּב ינדא הלני אוהה םזַכ :םיללהנה
 םְִו םיָלְנַרָה רַעָשְו שאְרהדתֶא רושא ְּךֶלַמְּב רֶהָנ יֵרְבֲעְּב
 גג תַלְנֶע ׁשיִאהָיחי אוקה םיַּכ הָיהְו  הָפְסִת ןֶקָזהתֶא

 קדָאָמִח לכאי םָלָח תשע ברמ הָיָהְו :ןאָצהיִתְשו ָךקְּב 2
 הָיָחְו ץֶרָאָה ברקב רָתּנַה-לְּכ לכאי שָבְדּו הָאמָחחִּכ 2

 ןֵפִג ףלֶא םָשדהְיִהְי רשא םוקמ"לֶכ היי אוהה םזּ
 אבי תָשקִכּו םיִצחֶּב :היִהְי תישלו ריִמְׁשְל ףַסָּכ ףלֶאְּב 3

 הכ םםיִרָהָה לכו ץֶרָאָהְילְכ ךיקת תישֶנ ריִמשִּכ הָמׁש
 תיִשָו ריִמָש תֶאְרִי הָמָׁש אֹובְת"אְל ןורדע רדָעִמְּב רֶׁשֲא
 :הש םמְרְמְלּו רוש חַלְׁשמְל הָיַהְ

 .CAP ד חה

 א טרָחְּב ייִלָע בֶתְכּו לדג ןוילג ךלדחק ילא הָוהְי מא
 2 םבִיִנָמָאְנ םיִדָע יל הָדיִעֶאַו ומ שָח לָלָׁש רַהַמְל שונָא

 3 "לֶא ברקִאְו :ּוחְיְכְרְביִִּב ודירכחתאְו ןהפה הָירוא תא
 רהמ ומִש אָרְק ילא הָוהָי רמו ןכ דלתו רהתנ הָאיִבְנַה
 4 ו אָשי ִמָאְו יִבָא ארק רעה עדי םרטּב כ :וב שח לָכָׁש
 :רּושִא ְךֶלָמ נפל ןורמש לָלְׁש תאְו קְשָמַּד ליחתֶא
 8 הוה םָעֶה םֵאָמ כ ןעי :רמאל דוע ולא רבד הָוהָי ףס
 בו ןִצְרתֶא שֹושְמּו טאל םיכלהה חלשה ימ תא
 ז רֶהְנַה ימדתֶא םֶהיִלָע הָלָעַמ יִנדֶא הגה ןכלו :והָילמְר

 םימוצעה
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 .CAP 8. 9. ט ח היעשי 072

 .הֶלֶעְו ָדובְּכלְּכיתֶאְו רוׁשֲא ךְלָמתֶא םיּבַרָהְו םיִמוצעָה
 :קדְדּוהיב ףלח :וָתודְגלְּב-לע לה ויקיפאילָּכ"לע 8

 בַהְרְדאלִמ ויָָנַכ תוטמ היה עי ראוצזדע רַבָעְו ףמש
 ככ ּווֲאהְו ותו םימִע ּועְר :לֶא ּונָמַע ְּךְצְרַא 5
 הָצִע וצע :ּּתֲחְו וראתה ותו ּורְֲאְתַה ץֶרָאיקַחְרְמ י
 יִכ :לֶא ונָמִ יִּכ םּוקָ אלו רֶבְד ּורְבַ רַפַתְו גג

 ךרדּב תכלמ ינסו ךיה קב י ולא הָוהָי רַמָא הכ
 רֶמארְׁשא לָכְל רשק ןורמאקראל :רֶמאַל הוה וי

 :ּוציִרעת אָלְו ואְריְתִיאל ֹואָרֹומדתֶאַו רשק הזה םַעָה
 תצוהו םכֲאְרֹמ אּוהְו ושידקת ותא תֹוִאָבְצ הָוְידתֶא ו
 ינשל לושכמ רומלוףננ ןֶבָאְקו שרקמל היְָו :םָכְציִרעמ 4
 םכ ולשכְו :םֶלָשורִי בשויל שלומלו חפל לֶאְרְשי יִתְב וט
 הָדּועָּת רוצ :ּודָכְלִ שקנו ורב ולָּפִו םיפר 6
 תיכמ ויְנַּפ ריִּתְסַמַה הוהיִל יתיכחְו :יִרמְלְּב הָרֹוּת םֹוָתֲה 7
 הָוהְ ילדת רׁשֲא םיִדְליהְו יכְנִא הנה :ולותו יוקו בעי 8

 ןכשה תֹואָבִצ הָהְי םעמ לֶאְרְשיְּב םיִתְפִמְלו תותאל
 -כָאְו תובאהדלא ושרד םכילַא ורמאייכו :ןויצ רֶהְּב 9

 שדי ויָהְלאלאַעְדאולָהיגהַמַהְו םיפָצְפַצְמַה םינעדיה
 ורמאי אלדסא הָדועַתלו הָרותל :םיִתַמַה-לֲא םִיַחַה דב כ
 בעֶרְו השק ּהָּב רֶבַעְו :רחָש ולד רֶׁשֲא הָוה רֵבְּּכ א

 רֶנְפּו יָהלֲאָבּ ִכְלַמְּ לֶלְק ףצקתהְו בעְרְידיִכ הָיָה
 הקוצ ףועמ הֶכׁשֲחו הרצ הגה טיבי ץֶרָאדלֶאְו :הֶלָעְמְל נפ
 תרעְּכ הל קצומ רשאל ומ אל יִּכ :חָּנְמ הלא 23

 ןורֲהָאָהְו יִלּתְּפִנ הָצֹרָאְו ןולְבָו הָצְרַא לכה .ןושארה
 : םיוגה לילג ןזרוה רֶבַע םוה ּךֶרָּד היִּבְבַה
 .Car IX ט

 = תְוָמְלַצ ץֶרַאְּב יִבְשָי לוד רוָא אר ךשחב םיכלהה םעָח א
aרוא ר  

 קייוב ץמק .v 15. יח



673 JESAIA CAP.9. B 

 2 קרָחְמְשַה ָתְלַּדְנַה אל יוגה תיִּבָרַה :םהילע הנ רוא
 :לְלׁש םכלַחְּב ולינירשאּכ ריִצָקַּב תָקְמשּכ לינָפְלּוחַמְש
 3 תְקְחק וב שניה טבש ומכש הממ תַאְנולָּבִס לָעְדִתֶא ו יב
 4 הֶלְלנִמ הָלִמְשְו שלב ןאכ ןואסלכ יפ :ןידמ םיּכ
 ה ונְלידלו דלידיכ :שא תֶלְלֶאמ הפרשל הָתָיָהְו םימָדְב
 אלא ומש אקו ומכש"לע הָרְשמַה יהו לה ןּב
 6 הרשמה הכרמל :םולשדרש דעיבַא רובנ לֶא קעז
 תא ןיָהל ותכלממ"לעו דוד אפכדלע ץמיִא םילָשלו
 הָוהְי תאְנק םֶליעדעְו התעִמ הָכָרְצבּו טפְׁשמְּב הדסי
 ז בֶקָעיִּב ינדא חלש רב :תאזזהשַעת תואְבצ
 8 ןורמש בשייו םִיִרְפֶא ולָּכ םַעָה ודו :לֶאְרְשִיְּב לפנו
 9 דנְבנ תנו לפנ םינכל :רמאל בבל לדְנְבו הואנב
 ' ןיִצָר יִרְצ-תֶא הָוהְי בנש :ףי להנ םִִוָרֲאְו ּועְּדְנ םימקש
 וו רוחֶאְמ םיתשלפו םדקמ םֶרֶא :סכסו ויָביאהתַאְו וילע
 דעו ופא בשדאל תאודלְכב הפלֶכְּב לארשְיתֶאולְכאַ

 וג תֹוְבְצ הה-תְֶו ורפמה"דע בשדאל םֶעָהְו היט ו
 13 הָפַּכ בנו שאר לֶאְרַשיִמ הָוהְי תַרָכּ :ושרד אל

 44 תציִבְנְו שארה אוה םִיִנָפאּושְנו ןָקְז :דָחֶא ם ומ
 וט םביעתמ הָויםַעָה יִרְשִאִמ ויהיו :בנה אוה רקשדהרומ
 16 יִנדֶא| חַמָשידאְל וירוהְב"לע ןכ -לַע :םיִעְלְבִמ ויִרָשְאִמו
 עֶרָמְו פ ףִנֶח לכ יִּכ םַהְי אל :יתֹנמְלַא-תֶאְ וימתידתַאו
 ודי דועְו ופַא בשדאל תאֹוהלְכְּב הָלְבִנ רבד .הָפלְכ
 וז תצפו לכאת תישו רימש הָעשִר שאָכ הרעְבדיכ היט
 18 קדוהי תַרָבָעּב :ןָשע תואנ ֵּכְבַאְהִו רעיה יִכְבְסְ

 -ללֶא שיא שא תלכאמכ .םעָה יהיו לבא םָּתְעְנ תואְב
 4 לאמשדלע לכאיו בפרו ןימולע רנו ולמי אל א
 - םםירפא-תא הָשְנמ וללא וערז"רַשנ שיא ועבש אָלְ

 םירפאו .
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 -אל תאוילְכְּב הָדּוהי-לע הָּמַה ודחי הֶשְנמ"תֶא םיִרְפִאְ
 א ודי דועו ופַא בש

CUABIASS? . 

 תוטהל  ּובָּתַּכ לָמָע םיִבּתַכְמו ןואדיקקח םיקקחה יוק א :
 תרונמלא .תויהל ימע נע טפשמ לֹונָלְו םילד ןידמ
 הָאושְל הדקּפ םויל ושעְתְדהַמו :ּוזבָי םיִמותידתֶאְוםֶלֶלֶש
 :םַכְדובְּכ יב לת הָנאְוהְרעְל וסת ימ"לע אֹובְת קַחְרִמִמ

 ;תאֹודלָכב ולפי םיִּורָה תחְתְו ריֵפַא תַהַּת עֶרְכ יִתְלְּב +
 טבש רושא יוה :הָיוטְנ ודי דועְו ופָא בשאל
 םע"לעו וגחְלשַא ףנח יונב :יִמַז םדָיְב אוה-הטמו יִּפַא
 רַמָחְּכ סְמְרִמ כישלו וב בְלְו ללש ללשל נצא יתְרְבְ
 יִּכ םֵׁׂשֲחַי ןכדאל ובְבְלו הָמִדִי ןכיאל אּוהְו :תוצוח

 ךגא יִכ :טמ אֶל ג תרה ּובְבלִב דימה
 אליס ונְלּכ שיִמְּכְרַכְּכ אָלָה :םיִכָלִמ וּדְחי ירש אָלַה

 קרֶאְצְמ רֶׁשֲאַּכ :ןורמש קְׂשֵּמַדְכ אָלדסַא תַמֲח דפְראְכ י
 :ןורמשמו םלשורימ הילס ליִלֲאָה תכלממְל יד
 הרֶׁשֲעֲא ןּכ היֶליַלֶאְל ןיְִמְשל יתישע רשאּכ אלה
 -לָכְדתֶא יִנדַא עצבידיּכ היה :היִבְצעל םלשוריל
 בָבְל טדנ-ירפ-לע דֶקפא םלשוריבו ןויצ רַהְּב והשעמ
 ידי חַכְב רַמָא יִּכ .זויניע םור תֶרָאְפִּת"לְַ רׁשֲאדְלַמ
 םֵהיֵתְדיתעוםימַע תולְבנ ןריָסָאְויִתָגְבְניִכיִתְמְכֲחְבּו יִתיִׂשֲע

 ליחל ידי \ ןפכ אצְמתו :םיִבְׁשֹי היִכאַכ ריִרֹואְו יתשוש +
 אלו יִּתְפַסֶא נא ץֶרָאָהלְּכ תֹובְֲע םיִציִּב ףסָאְכְו םיִמַעָה
 לע ןורגה רַאְּפְתִיִה :ףצְפִצִמו הפ הצפו ףָנָּכ דָרִג הָיָה
 טבש ףיִנָהכ ופינמדלע רשמה לדנתיסִא וב בצהה

 אה חלשי ןכל = = :ץעדאל המ םיִרהְכוָמיִרְמיָא
 רוָקיִּכ דָקָי ךקנ יִדבְּכ תחַתו ןיןר וָנמׁשמְּב תוִאְכִצ הוה

aeשא ד ר  
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 וז רעב הָבְהְכִל ושודקו שאל לאָרְׂשִי-ריִא הָיְָו :שא
 ולָמְרַכְו ורע דובָכּו :דֶחֶא םיְכ וריִמְשו ותיש הָלְכָא 9

 וו ץע רֶאְשו :םסנ סֶלָמַּכ הָיָה הלכי רָשּבִידְִ שמ
 כ אוהה םִַּכ ֹוָהיֲהְו  וםֶבְּתְכִי רענו והָי רֶפְסִמ ֹורָעַ
 ןָעָשהל בקָעַתיִב תַטיִלְפו לֵאָרְׂשִי רֶאָש דוע ףיסוידאל
 גו ראש :תֶמֲאְב לֵאָרְׂשִי שודק הוהידלע ןֵלְשנו והכמ"לע

 ָךְמַע היהיסא יִּכ ורְּבִג לַא-לַא בלע רָאָׁש בוש 2
 ףמש ץורח לכ וב בוש רֶאש םיה לוחְּכ לאְרֶשִי

 ץרשע תֹואְבָצ הֹוהָי יִנדֶא הֶצְרְחְו הָלָכ יִּכ :הָקָדְצ 23
 הדוהְי ָנֹדֲא רֿמָא-הכ ןכָל :ץְרָאָהלְּכ םֶרָכְּב 24

 זרֶכָכִי טכשּכ רושאמ ןויצ בשי ימע אָריִּת"לַא תֹואָבצ
 הכ טַעָמ דועיב :םִיִרְצִמ ךְרָרְּב יִלָע אָׂשְי והטמו

 חדוה וילָע רש :םתיִלְבמלע יפאְו ם הָלְָו רעזמ 2
 םיַהילע והטמו ברע רּוצְּב ןידמ תָּכַמְּכ טוש תואָבַצ

 לָמְס רּסָי אולה םזּכ | הָיִהְו :םיִרְצִמ ּךְרָדְּב אשת
 :ןמָשִינפמ לע לפחו ךֶראָוצ לעמ ולו ּךַמְכׁש לעמ
 ורבע זוילַכ דֶיקְפ שָמְכְמְל ןוֵרנְמְב רֶבָע תיע-לע אב

 הָסְנ לאש תַעְבנ הָמְרָה הָדָרָח ונל ןילְמ עבנ הָרּבְעַמ :
 ג: הנ :תותנעהננע השיל יבישקה םילתפ ךלוק יל

 דָמעָל בב םוה דע * וזיעה םיכגה יבש הנמדמ ₪
 ןחָאה הגה | = :םֶלְשּורו תַעְבִ ןויצדתיּב רה ודָי ףפע 5

 םיִעָדְג הְמֹוקַה יַמְרְו הָצְרַעְמְּב הָראּפ ףִּעְסִמ תֹואָבְצ הוה
 א ןנבְלהְו לורפב רעיה יכבס ףקנו ולֲפְשִי םיבהו
 :לופי ריִדֲאְּב

 כ

1 2 

 אי .Car. XI אי

 2 א לע הָח הָרֵי וישרשמ רצו ישי טנמ רמה אָצְ
 תַעָה חור הָרובְּו הָצע חּור הניבו הָמְכָה חו היה חור

Ai eiig bleתאריו  
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 ויניע האְרמלדהאלו הָוהְי תַאָדְיִּב וחירהו :הוהי תֶאְרְפ
 זבל } קָדָצְּב טפָשְו :ַחיָכֹי נא עֶמׁשמלדאָלְו טופשי 4

 חרבו ויפטבשָכ ץֶרֲאהְּכַהו ץראדיונעל רושימְּב חיכוהו
 הנמֲאָהְו נְתְמ רוזא קדַצ הָיִהְו :עָשְר תיִמָי ויִתְפש ה
 לע ץֵּבַרי ידזפע רמו ׁׂשְבָכימִע בָאְו רנו :ויִצְלַח רוָא 6
 הָניִעְרַּת בו הָרְפּו :םָּב גקנןטק רע ודי איִרְמּו ריפְכ ז
 עְׁשַעׁשְו בתל רֶכָּבַּכ הָיְראְ ןהידלו וצבר ודחָי 8

 אל :הָדָה ודי לּומְגי וע תָרואמ לע ןֶתַפ רָה"לע קנו
 לעד ץֶרָאָה הָאלַמיב ישדק רַה-לְכב ותיֲחְׁשִאָלְו ער

 תוהה םִִיַּכ היה :םיטכמ םיל םִיַמַּכ הֶוהְידתֶא י
 הָתַיַהְו ושרדי םָוג וילא םימע םנְל דמע רֶׁשֲא ישי שְרש

 | יִנדַא ףיסוי אהה םִיַּב ו הָיָה :דוְבָּכ ֹותָחנִמ 1
 רושאמ לאְשרשא מע רֶאְשְדתֶא תונהל ודי תינש
 זרמחמו .לַעְנשִמּו םליעמו שופמו סורתפמו םִירצממו

 תוָצְפְנו לארשו יחדנ ףסָאְו םיוגל םנ אָשְנְו :םה אמו ג
 םִיַרְפֲא תאנק הָרָסְו :ץֶרָאְה תפְנַּכ ערְרַאְמ ץֵּבִקְי הָדְוהְי 5

 הָדּוהְיְו הָדּוהְידתֶא .אנקיהאל ם םיִרְפא ּותַרָּכִי הדוהי יררצו
 וחי הָמֹי םיִתְׁשְלַפ ףֵתָכְב ּופְעְו טיָרְפָאדתַא ריאל ג

 ןומע נבו םלו חולשמ בָאזמּו םּודָא םֶדָקיִנְּבדתֶא וב
 ףינהו םילצמ-סי ןושל תא החי םיִרָחְהְו :םֶתעמְשַמ וט

 יִרדהְו םיִלָחְג הָעְבְשְל ּוהְּכַהְו חור םָיעּ רָהַה-לע ד
 רושאמ ראשי רשא ומע רֶאשל הָלְסִמ הָתיֲהְו :םילָעְנַּב 5

 :םִיָרצַמ ץֶרָאַמ ותלע םויּב לארשיל הָתְָה רשאּפ
Car. XT. 2 pa 

 פא בשָי יב תפְָא יִּכ הָוהְי ְְדוִא אוהה םוּב ּתְרַמָאְו א
 יזע יכ דחפָא אלו חַטְבָא יתְעושי לא הנה :ּיִנָמְחְנְתו 5
 םִימ-זםָּתְבַאְׁש :העושיל ילדה הוי הי תרמו 3
 קיה .אוהה םִיַּב םֶתְרמִאְו :הָעושיה ןנעממ ןועֶשב +

 הוהיל
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 יִכ ּוריֵכוה ויתלילע םיִמעָב ועידוה ומָׁשְב וִאְרכ היל
 ה תראו תַעְדימ הָשָע תיִאנ יִכ ההְי וְרִמְז ומְׁש בָנָשנ
 6 דבְרְְּב לודנייפ ןויצ תֶבׁשֹו ינְרנ ילהצ :ץֶרֲאָהלְכְּב
 י:לָארְׁשִי שחק

 ני .Cae. XL גי

 2 א הרֶפְשַנַרַה לע :ץֹומֶאְְב והָיְעשי הָוָח רשא לָבְּב אָׁשַמ
 :םיִביִדְנ יִחְתּפ ּואֹבִיְו דִי ּופנֲה םָהָל לוק ּומיִרֶה םנואְׂש
 :יתואג יזילע יפאל ירוכג יתארק םג ישדקמל יתווצ ינא
 תל ןואש לוק .בֶרְדסע .תּומד םירהב ןימה לוק
 -=מַחְלִמ אבצ דקפמ תואְבְצ הָוהְי םיִפְסֶאְנ םיג
 לע ילכו הוי םימשה הצקמ .קחרמ ץראמ םיִאְּב
 6 רֵׂשְּכ הָוהָי םו בורק יּכ ּוליליָה :ץֶהָאָה-לְכ לכַחְל
 ז שנא בכללכ הניפרה .םיִריחלְּכ ןכילע :אוב ידשמ
 5 שיא ןוליחי הדלויכ ןוזחאי םילכהו םיִריֵצ :לטבג :סִמ

 ו אב הודו הנה םֶהיִנּפ םיִבָהְל נפ הָמְתְי והלא
 הריִאְטִחְו המשל ץֶרֶאָה םושל ףא ןורחנ הָרָבעְו ירכא
 יּולהְ אל םהיליסכו םימשה 2 :הָנממ דימשי
 וג יתדקפו :ורוא הינדל ַחְרְיו וּתאֵצְּב ׁשֲמְׁשַה ףשח םֶרא
 זבידז אג יתּבְשהְו םנוע םיעָשרדלעו הָעְר ָבָת"לַע
 9 םֶתָּכִמ םֶרֶאְו זפמ שונא ריקוא :ליפשא םיִצירָע תו
 ו הָמֹוקְמִמ ץֶרָאָה שָעְרִתְו ויגְא םִיָמָׁש ןכ-לע :ריפוא
 4 יֵבֲצְּכ הָיָהְו :ופַא ןורח םֹיְבּו תואָבַצ הָוהְי תַרָבַעְּב
 שיאו נפו ומעל שיא ץבקמ ןיִאְו .ןאָצְכו חֶדִּמ
 וט ללי הָפְּנַהדלְכ . רקד אָצְמְנהלָּכ | :וסוני וצְראדלא
 16 םֶהיִשְנו םֶהיִתֶּב ושי ם םהיניעל שטרי ם םָהילְלִו :כְרְהָּב
 גז אל ףסכ-רׁשא יָהָמְדתַא םָהיִלְ ריעמ יננה :הננׁשת

 18 הדנשטרת םיָרענ תותְשקו :ֹוכצְפְחִי אל בה ובשחי
a ee = 0יפו  
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 הָתְיְָו :םֶניִע סּוחְתא םִנְּב"לַע ומֲחַרְו אָל ןְמְבירַפו ו
 תָכפְהמְּכ םיָדְׂשכ ןיִאְג תְרֶאְּפִת תּוכְלִמִמ יֵבְצ לבב
 ןוכְשת אָלְוחַצְנְל בשתדאְל :הָרֹמֲעתֶאְו םְֶסתֶא םיִהלֲא =

 :םָׁש וצבְראל םיִערְו וֵבְרְע םש לֵהידאָלְו רודְו רודדדע
 תב םָׁש ּנְכָׁשְו םיחא םֶהיּתְב ּואְלִמּו םייצ םָׁשוצְבָרְו 2
 םגת זְֹנְמְלַאְב םייא הָנעְו :םשדודקרו םיריעָׂשו הנ =

 :ּוכׁשָמִ אֶל ָהיַמְָו הָתִע אובל בורק גע יֵלְכיַהְּב
ahיי  CAP AIV 

 םֶחַּהְו לֵאָרְׂשִיְב דוע רֶחְבּו בקֲעי-תֶא הָוהְי םֶחְרָי יִּכ א
 : בעי תיב-לע ּוחְפְסנְו םהיִלָע לגה הולנו םָתְמְדֲא-ל

 -תיּב םּלָחְנְתִהְו םָמוקְמדלֶא םִאיִבַהְו םימע םּוחְקְלו ל
 םיִבש ּויָהְ תחפש םיִדְבִעַל הָוהְי תַמָרַא לע לארש

 תרֶוהְי חָנָה םָב היו = :םֵהיׂשֲגְּב ָדָרו םֵהבְשְל 3
 :ְָּבידַּבְע רֶׁשֲא השקה הָרבְעַהְדִמו ְזנְרמָךְבְַעַמ ל

 זרבש ְּךיִא ָּתְרַמֲאְו לֵבְּב ךלמדלע הוה לָׁשמַה תאשְנ +
 טָבְש םיִעָשְר הממ הָוהְי רָבָש :הָבַהְדַמ הָתְבָש שנ ה
 זרֶדר הָרְס יִּתְלַב תכמ הָרְבְעְּב םימע הכמ :םילשמ +
 ץֶרָאְהלְּכ הטקש הָחְנ :ךָשח יב ףַדְְמ םיוג ףאְב
 זאמ ןונבל יורא ךל וחמש םישורְבדפנ :הָנר ּוהְצָּפ 5
 דל הַר תהתמ לואש :ּונילְע תרלה הלעייאל תְבַכָׁש 9

 םיקה ץֶרֶא יִדתַע-לְּכ טיִאָפְר ל ררוע דאב תאָרְקל
 -םנ ולא ורמאו ונעו םלָּכ :םיונ יכלמ לכ םִמאְסכִמ י
 דאג לאש דרוה :ףלשמ) ונילא ּונמְכ "תיל הָּתַא וג
 ףוא :הלוה ךיֶטכְמו הָמר עו יֶמחַהְךֵלְנ מָה יי

 "לע שלוח ץֶרָאְל תעדננ רחשְְּב לליה םימשמ תלפנ
 לעממ הָלָעִא םימְשַה ךְבְבְלב ָתְרמֶא הָחַאְו :םיונ וג

 יִתְכְרְּב דָעמְדרַהְּב בשאו יאְְּכ םיִרָא לָאיבְכוְל
TITןופצ ה  

 ק"וב \ףמק צף. 9. | קויחב ימה עץ. ב ךיי
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 ומ "לֶא ךא :ןֹיְלָעְל הַמַּרָא בע יִתַמָּב"לֲע הלֲעֲא :ןופצ
 7 יא וחינשי ךילא ל אר : ;רוָביִתְכְרַלֶא דרוח לואש
 :תוְכְלְממ שיערמ ץַרָאָה ויגרמ שיאה הוה ּונְגוּבְת
 וז ודת חתפ"אל ויריסא סרה ויֵרְָו רָבְדַמַּכ לכת םש
 1 הָּתַאְו ותיִבָּכ שיא דובָכְב ּובְכָש םלכ םיוג יכְלַמלְּ
 םֶרָח יעטִמ םיגרה שבל בֵלִתנ רצנכ ףרְבְקמ תְכלְׁשְה
 כ הָרּובְקְּב טָּתַא רחת"אל :סָבימ רנָפְכ ֹובינְבַאלֶא יָד
 עז םֶלועְל .ארְקיִדאל :תְנְרַה ךמע תחש ףצְרַאיכ
 1 ומָהילב םתבא עב חפסמ ויִנָבְל ּוניִכַה :םיִערְמ
 2 םֵאָנ םֶהיֵלֲע יתמקו :םיִרָע לבתחינפ ואָלָמו ץֶרֶא ושר
 דםִאְנ רבנו ןינְו ראשו םש .לַבָבְל יתַרְכַהְו תואְבַצ הוה
 23 היתאטאטו םיִמימְגאְו דפק שרומל היתְמשו :הוה
 24 הוהִי עֵּבְׁשנ :תואְבְצ הוהי םֶאְנ דמשָה אַטֲאָטַמַּב
 רֶׁשֲאַכְ הָתְיַה ןּכ יתימד רׁשֲאַכ אלדסא רמאל תואְבְצ
 הכ יִרָהְילַעְו יִצְרַאְּב .רושא רֶבשל :םוקְת איה יתצע
 :רּוסַי ומְכְש | לעמ .ולְּבַסְו ולע םהילעמ .ךסו ונסובָא

  זךיוטנה יה תאו ץֶרָאְהילָּכילע הצעה הָצעַה תא
 ג ודיו רפי יִמּו ץַעָי תואְבצ .הוהידיכ | :םִיוגרהלכ"לֲע
 5 ןח למה תומדתנשּב :הָנְביִשי ימו .היוטגה
 9 רַב כ לכ תׁשְל יֵחְמְׂשִת"לַא :הָוַה אָׂשַמַה הָיָה
 ףָרָׁש ירו עפָצ אצי ׁשֶהָנ ׁשֵרְׂשמיְכ ךכמ טְבְׁש
 ל וצכרי חטבל םיִנֹיְבֲאְ םיִלַד יִרֹוכְב ועו | :ףַפֹועְמ
 גג לעַׁש ילילה ּוגְרָהי תיראו ףךשרש .בְעָרָב יִּתַמֲּה
 רדוכ ןיאְו אָּב ןׁשְע ןופצמ יכ ךְקֶכ תָשְלפ גו ריעדיקעז
 32 בו ןויצ דפי הוה יכ רונייבָאְלִמ הָנעי-המו - :יָהְעֹומְּב

 :וָמַע נע סֲהְי
 אשמ :
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 .Car. XV וט ו

 ללילב יִּכ הָמְדְנ בָאומ רע דרש ליִלְּב יִכ בָאומ אשמ א
 יכל תומְּבַה ןוביִרְו תיבה הָרָע :הָמדנ םָאומריָכ דש 2

 -לָּכ הָחְרְכ ויׁשאֹר-לְכְב לילו בַאזמ אָבְדיִמ לעו ובנלַ
 היִתֹבֲחרְבּו הית קָׁש ורְגֶח ויָתֹצּוִחְּב :הָעּורָנ ןְכְ 3
 ץהידדע הָלָעְלְאְו בש ה קעזתו :יִכְּבַּכ דרי לילי הלב +

 :ל הָעְרְי וׁשָפִנ וערי בָאומ יצלח ןֿפיל םלוכ עמְׁשג
 |יִכ הישלש תלגע רעצידע ההירב כז בָאומְל יִּבל ה

 "תרקע] םינרח ךֶרָּד יּכ .ובדהְלעי \ כב .תיחולַה הָלָעַ
 ריִצָח ׁשֵבְייִכ ּויַהָי תומשמ םיִרָמְנ יִמְיִּכ :ּורעעי רָבָׁש 8
 םַתְדַכּפּו הָשָע הָרתְי ןכילע הָיָה אל קָרָי אָשְר הָלָכ 7
 לּובנזתֶא הָכעְוה הָפיִכַהיִּכ :םיִאָׁשִי םיִבָרָעָה לַחנ לע 8
 ימ כ :התְלל םילא רֵאָבּו הָתְלְלי םילגָאדע בָאומ +

 תרטילפל תִפְסּונ ןומידדלע תיִשָאהיִּכ םֶד יִאְלִמ לו ןומיד

 :הָמָרֲא תיִרֵאׁשלְו הָיְרא בָאמ
Car. XVI. Ib Tu 

 :ןויציתב רַהלֲא הָרָּבְדמ עלפמ ץֶרָא-לׁשומ רכדוחְלש א
 תֹורָבִעַמ בָאומ תֹנְב הָניהְּת חָכְׁשִמ ןק דָדונףעָכ יָה
 ךלצ ליִלַכ יתיש הֶליִלְּפ ישע הצל איבה :ןונרַאל 5
 ב ור :ילְֵּת-לַא דרונ םיחדנ ירתס םִיַרָהְ ָךֹוָתְּב +

 ץמה סַפָאיִכ דרוש ןנפמ ומל רֶתָסַה םָאמ יחד

 אָט לֶסֲחּב ןכוה| = = :ץֶרֶאָקְרִמ סמר ומת רש הָלָכ ה
 רהמו טפשמ שרדו טפש דוד לָהֵאְּב תַמֲאַב ויָלָע בש

 תָרְבִעו ונואְּ ותָוָאְג דאמ אג בָאומדןואְנ נְעַמָׁש :קדצ 6
 ישישאל ליל הל בָאיִמְל בָאזמ ליליי ןכל ויד ןכדאל ד
 ללַמְא ןובשַח תומדש יכ :םיִאְכנ-ְַא יֵנְהָ תשְרַחְדריִק 5

 ות וע רזעיידע היקורש ּומָלָה םיוג ילעב הָמְבְש ןפג
 רבדמ תה הקמ

 יק יאיבה צ. 3. זיט קוב מק +. 5. העודג איינ צ. 2. ויט
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 י יִכְבַּב הָּכְבֶא ןפילע :םֶי ּורָבָע שנ היִתוחְלש רבְדַמ
 "לע יִכ הָלְעְלֶאו ןובְׁשָח יִתְעְמד לוירא הָמְבש ןפג רוע
 י מ לנו התְמש ףַסַאְו :לַפְנ דדיה ךֶריצקדלעו ךציק
 ףךרדידאל םיבקיפ ןיי ערי אל ץֶנְרַדאְל םיִמְרְכְבּולָמְרַכַה
 וג ומָהְי רׂנְכַּכ בָאומְל יִעַמ ןפ"לע  :יִּתבְשה ֶדיֵה ךֶרדה
 ו: "לע בָאומ הָאָלניְכ הָאְרנהיכ הָיִהְו :שרח ריקְל יפרו

 רָבְּרַה הֶו :לָכּוי אָלְו לֶלָּפְתַהְל ושדקמדלַא אָבּו הָמְבַה 13
 רמאל הָוהְי רָּבִד הּתַעו :זָאַמ בָאומדלֶא הָוהְי רב רֶׁשֲא 14

 ןימָהְה לְכְּב במ דִבְּכ הָלָקֹנְו ריִכְ ינָשּכ םיִנֶש שָלְשְּ
 :ריִּכַכ אול רֶעְזמ טעְמ דֶאְשּו בֶרָה

  CAP. XVODןי

 א יִעָמ הָתיָהְו ריעמ רָכמ קָשְמד הנה קֶׂשַמַד אָשִמ
 ןיִאְו ּוצְבְרו הָניִיִֶּת םירדעל ךערע יִרָע תוְבָזָע :הָלְּפַמ 2
 מַחַרִיד:  קְׂשַמַּרִמ הָכָלְממּו םירְפֶאְמ רֶצְבִמ תּבְשִנ 3

 :תואְבְצ הָוהְי םָאְנ ּויָהְי לאָרְשַדִנְּב דוָבְכַּכ םֶרֶא רָאְשּו
 ןמשמו בקע דֶבְּכ לת אוהה םִיַּב היה +

 ה םיִלָבׁש ישרת הָמָק ריִצק ףסָאְּכ הָיָהְו הורי וִרְשְּ
 וב"רַאְׁשַ :םיִאָפְר קֶמְְּב םיִלָּבַׁש טָּקלְמַּכ הָיָה רוצקי 6

 ריִמָא שאָרְּב םיִרְנְרּג הָׁשלְׁש םִנָׁש תי ףָקְנְכ תולְלְט
 יִהלֲא הָוהָי=םִאְ) הירפ היפעְסּב הָׁשמֲח .הָעְּבָרַא

 -לֶא ויִנִעְו והשעדלע םֶדָאָה הֵעְׁשִי אּוהה םויב :לֶאְרְשי ?

 תֹוחָבְומה-לֶא הָעְׁשִי אָלְו :הָנִאְרַּת לֵאָרְׂשִי שידק 8
 םיִרֵׁשֲאָהְו הָאָרְי אֵל ייִתַעְּבְצִא ּושָע רֶׁשֲאַו ויָדָי הֶשָעַמ

 תבּוזעכ וזועמ יִרָע | יהי אוהה םייב :םיִנָמַחָהְו 9
 הרֶתְיְָו לארשו גב ןגפמ ּובְָע רשא ריִמָאָהְו שרחה
 יתרו אל ומ רוצו ךטשי והלא תחכֶש כ :הָמְמְש
 גג םבויּב ּוְָרְַּה ךֶז תרמו םינָמעְג יִעְטְנ יִעְמת ןפדלע

  egךעטג = קהה יו
 עסב ת:םצ.10. | ליעלמ צ. 9. ז'יט
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 םיְב ריצָק ךנ יחיִרפַה ךערז רֶכְּבבּו יֵנׂשָנשִת ְּךעֶטנ
 תימהכ םיבר םיִמַע ןומָה יוה :שונָא באכו הָלֲחַנ

 :ןואָשי םיִרִּכַּכ םימ ןיִאְשּכ םיִמָאְל ןיִאשו ןויִמְהְי םיִמָי
 קָתְרמִמ טו וכ רַענו ןואָשי םיִבֶר םימ ןואָשּכ םיִמָאְל וג
 תעל :הפס ינפל לגלנכו חור"ינפל םירה ץֶמָּכ ל הדר 4

 וניטוש קלח הז וגיא רכב םֶרֵטְב הלב הנו בר
 :וניזזבל לרוגו

 .Caz. XVII חי זרי

 חלשה :שוכדירהנל רָבָעמ רׁשֲא םִיִנְכ לַצְלצ ץרָא יה יא
 םילק םיִכָאְלַמ וּוכְל םִיַמדיִנָפִיֶלַע אָמְניִלְכְבּו םיריצ םִיב
 ווג הֶאלַהְ אּוהְִמ אָרונ םעדלַא טְרומו ְךָׁשִמְמ יונלֶא

 לב יִבְשְלָּכ :וצרֶא םיִרָהְנ ואְּכ"רַׁשֲא הסובמו וקדוק 3
 :ּועָמשַת רפוש עקתכו ואְרת םיִרָה םנ"אשְנּכ ץֶרָא ינְכְׂשְו

 ןנוכמב הָטיִּבַאְו הַמּוָכְׁשֲא ילא הָוהְי רָמִא הכ יִּכ :
 ריִצה נפלו :ריצְק םֶהֶּב לט בֶעְכ רואילע הֵצ םהְּכ ה

 ילווה תֶרָכְו הָצְנ היה למג רֶסֹבּו חרָמ--םֶתכ
 טיעל וחי יֵבְעַי :זתה ריִקַה תושיטנהדתֶאְו תֹורַמְזמַכ <

 ץֵרָאָה תַמֲהְב-לְכו טעה ֹוְלָע ץקו ץראה תַמָהְבְלּו םיִרָה
 תואכצ הוהיל שלבי איהה עב :ףרחת וע 7

 דוק | יג הָאְלָהְו אַהְדמ אָרונ םעמו טרומו ְךָׁשְמְמ םע
 הָוהיםש םֹוקְמלֲא ֹוצְרַא םיִרָהְנ וָאְוְּב רֶׁשֲא הָמּובְמּו וק
 :ןיצדרה תּוְאְבְצ

 .Car. XIX טי מי
 םירָצִמ אָבּו לק בֶעילע בכר הֶיהְי הנה םירצמ אשמ א

 :וכרקב סמו םִיַרְצמ .בֶכְלּו ןנָּפִמ םִיַרָצִמ יִליִלֲא וג
 ׁשיִאְו ויֵחָאְּב שיא ומחְלנו םִיֹרְצִמְּב םיִרְצמ יִתְכַסְכִסְו ל
 -חור הקנו :הכְלממב הָכְלְמִמ ריֵעְּב ריע ּוהְעְרְּב 3
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 - "לֶאְו םיִליִלֶאָה"לֶא ׁשְרָדְו עלא ֹותְצעוֹובְרקְּב םִִרָצַמ
 4 םִירְצמ"תֶא יִּתְרַכַסְו :םינעדיה"לֶאְו תֹובאָה-לֶאְו םיִטאָה
 זרי ןורָאָה םָאְנ םַבלׁשְמִ ש דְלַמ השק םיִנדַא ךָיְּ
 ק ּוחיִנְוִאָהְו :שָבָיו בֶרָחָי רַהְנְו םיהמ םימרתש :תואְבַצ
 ז תֹורְע :ולמק ףוס) הנק רוצמ יִראָי וברחו וָלְלְד תורה
 :ּונניֵאְו ףדנ שבי רואי ערזמ לכו רואי יפדלע ראלע

 = יׂשְרפּו הָכִח ראב יכיִלְׁשמ"לְכ לְבָאו םיעדה וא
 9 םיתשפ יִדְבְע ושְבּו :ולָלָמֶא םימהינפ-לע תֶרָמְכִמ
 י ישַעלְּכ םיִאְכִדִמ היִתִתְש ּויְָו :ירוח םיגראו תוקירש
 11 הערפ יצעי יִמְכַח ןעצ ירש םיִלואדדא :טפנדומנא רֶכָש
 - יא ב העְרפִלֶא וָרְמאָת דא ה הָרָעְבָנ הצע

 3 ירש ואשנ ןעצ ירש ולא :םירצמדלע תואְבְצ רוה ץעי
 14 הָבְרקְב קמ הָוהְי :ְהיָמְבׁש תנפ םִיַרְצִמיתֶא ּוֵעְתַה ףג
 תרְתַהְּכ יהׂשֲעַמ-לְכְּב םיִרָצמתא יִעְתַהְו םיִעע חור

 ופ השי רשָא השעמ םירְצמל היהיאלו ואב רוב
 19 םיַרָצמ יהי אוהה םזִּב | ִמְַאְו הָּפְּכ בת שאר
 "רֶׁשֲא תואָבְצ הוה תַפנְת ִנָּפִמ דָחְפּו | דִרָחְו םישָנּכ
 גז אָוְהְל םיִרְצִמְל הָדוהְי תַמְדַא הָתְְָו :וָלָע ףינמ אה
 זדָוהְי תַצָע ינפמ דחפו וילֶא התא דיִּכִי רֵׁשֲא לפ
 ו יהי אוהה ב :וָלע ץעוי אּוהירְׁשֲא תואָבְצ
 תועָּבְשְנו ןענְּכ תַפש תורְבְדְמ םִיַרְצַמ ץֶרֲאְּב םיִרָע שמח
 ו יב :תֶחֶאְל רמָאי סרהַה רע תִֹאְבְצ הוהיל
 -לָצֶא הָבֲצַמּו םִיָרצִמ ץרא ְךותְּב הָוהיל חפומ הָיָה איהה
 כ ץראב תִאְבִצ הויל דעלו תואל הָיִהְו :הוהיל ּהָלּובְ
 םֶהָל חלש םיצחל ןנפמ ההחלֲא ככ םִירצִמ
 גג םירצמ ועד טינצמל הי עדו :םליצהו בה יש
 הוהיל רדר הָחְנִמּו חב דְבֲעו והַה סב הָוהְידתֶא

 ומלשו
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 הָוהידע ּובָׁשְו אֹופְרְו ףגָנ םיִרָצְמדתֶא הָוהְי ףִנְנ :ומלשו 2
 הלסמ הָיהּת אוהה םִויַּב :םָאָפְרּו םָהָל רּתְעְָו 3

 ריֵׁשֲאָּב םִיִרְצִמּו םִיַרְצִמְּב רּׁשֲא אָבּו הרּושא םיִרצממ
 לארי היה אורה םיַּכ = רושַאתֶא םירצמ ודְבָעְו א
 רשא :ץֶרֶאְה ברכב הָכְרְּב רּושַאְלו םיִרְצִמְל הישיש הכ

 דִי הׂשֲעִמּו םִיַרְצִמ יִמַע ךורְּב רמאל תֹואְבְצ הָוהְי וכרב
 :לֶאְרְשי יִתְלַחְו רושא

 .Carp. XX כ

 רושא למ ןיגְרְס ותא חָלָשּב הָדוְּׁשַא ןְתְרַת אָּב תנשּכ א
 -רִיְב הָוהְי ךבד איהה תַעְּב :ּהָדְכלו דודשאְּב םֶהְיַו
 ףיִנְתִמ לעמ .לשה תְחתפו ךל רמאל ץומאְב והיעשי
 :ףחיו םורע ךלה ןכ שעיו ףלנר לעמ ץֶלַחַת ףלענו

 שלש ףחְו םורָע והיעשי ידבע ּךְלֶה רַשָאַּכ הֶוהָי רָמאַַו 3
 "למ גה ןכ :שוּכילעְו םִיִרְצְמלע תפומו תא םנָׁש 4

 םֹוָרָע ינקו םיִרָעְנׁ שו תּוְלָנתֶאְו םִיִרָצִמ יבשדתא רושַא
 םֶמָּבִמ שוכמ ּושְבְויִּתחְו :םִיָרְצִמ תוְרע תש יפושחו חיו ה
 אּוהַה םיַּכ הזה יִאָה בשי רַמָאְו :םֶּתְראְּפִת םִיַרְצמְזִמּו 6

 ךלמ ינפמ לַצנהְל הרעל םָׁש ונסנ רשא וסְּבַמ הכ"הנה
 :נֲחְנֲא טלמנ דךיאְו רושא

 Car. XXL אכ אכ
 ץֶרָאמ אָּב רָּבָדִמִמ ףולחל בגב תופוסְכ םיירּבְדמ אמ א
 דדוש ו דדוׁשהְו דגוב  ךנובה ןל"רנה השק תִוָח :הָאְרוְנ ל
 ואלִמ ןּכְ"לַע :יתֿבשה הָתָחְנִאדלְּכ ידמ ירוצ םליע ילע 3

 עמשמ יתווענ הדלוי יִריצְּכ יִּוחֶא םיִריצ הֶלָחְלַח יִנְתמ
 ףשנ תא יִנְתְתַעב תוצלפ יִבְבל הָעָת :תוארמ יתֶלַהְבְ 4
 לֹוכָא תיִפְצַה הֶפְצ ןְחְלְשַה ְֶרֶ :הדְרחל יל םש יקשח ה
 יִלֶא רַמָא הכ כ :ןגָמ וחשמ םיִרָׁשַה ומוק הת 6

 ינדא היהיי יויויויי ==
 פייסבכ חתפ ןחוו הפו הה ץ 2? א"'כ חתפנב יפה צ 4 כ



685 JESAIA CAP. 21. 22. בכ אכ 

 .םֶכָר הֶאָרְו דיג הָאָרְו רשא הָפַצִמַה דמעה דל נָא
 .דבר בשק בישקהו לָמָג בֶכָר רמָח בֶכְר םישרפ דַמצ
 דיִמָּת מנ יפנא יא | הפְצִמ"לַע הָירַא ארו :בשֶק
 אב הודההְו :תְליִלָהלָּכ בָצְנ כנא יתרמשמ-לו םֶמֹ
 בב ֶלְפנ הָלָפנ מאו ןנג םֶשְרְפ דֶמָצ שיא בכר
 רשא ְרנדבו יִתְׁשְרמ :ץראל רפש יקל יליספיִלכְו
 :בָכְל יִּתְדנַה לֵאָרְׂשִי יֵהלֲא תואָבָצ הָוהְי תֵאֹמ יִּתְעַמְׁש

 וג רמש הָלְילמהַמ רמש ריעשמ ארק יֵלֲא המוד אָשמ
 1 ןויָעְבתְיסַא הלְיְלְיסנְו רהב אָתֶא רמש דַמָא :ליקמדהמ
 ו: ּיִלָת םֶרָעְּב רעיּכ בֶרְעּ אָשִמ :ויתֶא ובש ּויָעְב
 4 אָמיִּתץְרֶא יֵבָׁשְו םָיִמ ויתה אַמָצ תארקל :םיֶנָדְּד תוָחְרֶא
 וש בֶרָח | ןנפִמ ּודָדָנ תֹובְרֲח נפמיִכ :דֶדנ ומדק ֹומְלְּב
 :המחְלמ דבָל ונפמו הכור תשק נפ הָׁשּוטְ
 4 -לָּכ הָלָכְו ריכש נְשכ הָנש דועפ יָלֲא יִנדֶא רמָא הכי
 וז וטעמי רַדָקיינְב ירוכנ תשקזרפסמ רָאְשּו :רדק דובְּכ
 :רָבּד לֶאְרשודיהלא היי

Car. XXII. בכ 

 א :רוגנל דָלִּכ תוִלְעיִּכ אופא ךל-המ ןח אונ אָשמ
 פ אל לוללח הזילע הירק הימה רוע | תואשִת
 3 דחְידודְדְ וצל :המחלמ יִתְמ אלו בֶרָהילְלח
 :ּוחָרְּב קוחרמ וחי ורְפִא יגְצמנילָּפ ּורָפֶא תשקמ
 4 ינֹמֲחנְל וציִאְתלִא יִכְבּ רַרְמַ ינמ ּעׁש יִּתְרַמִא ןכלַע
 ה רָכּובְמּו הָסּובְמּו הָמּוהְמ םו יִּכ :ימעזתּב רשדלפ
 -ללֶא עושו רק רקרקמ ןוה נב תואְבְצ הֶוהְי ינדאל
 6 ריקו םיִשָרַּפ םֶדֶא בֶכָרְּב הָפְׁשַא אָשְנ םליִעְו :רֶהָה
 ז םיִשְרְפַהְו בֶכָר ּואְלַמ ךיקמעזרחְבִמ יו :ןעֶמ הָר
 8 םבויב טָבַּתַו הָרּוהְי סמ תא לנו :הָרְעַשַה ּותָש תש
 % םֶתיִאְר דָודְרע יעיקְּב תַאְו :רעוה תיִּב קַשְנְזלֶא אּוהַה
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 יִתְּביתַאְו :הָנוּתְחַתַה הָכָרְּבַה יִמדתֶא וְּכְַתַ ובְרייִּכ י
 הוקמו :הָמֹוחַה רֵאַבְל םיּתָּבַה וצתתו םֶתְרפְס םֶלָשוְרָי וג

 םתטפה אָלְו הָנָשָיַה הָכרְּבַה יִמְל םִיַתֹמִהַה ןיּב םֶתיִׂשֲע
 היה ינֹדֲא א'קיו :םֶתיִאְר אל קוחרמ הָרְצְו ָהיֶׂשֹ-לֶא וג

 :קׂש רחל החְרְקְלו דפסמְלו יבְבַל אוק םּכ תאָבְ
 רֶׁשָב לָכֶא ןאצ טַחְשְו רָקְּב ו גרה הָחְמְשְו ןושש ו הנֲהְו ו
 הוהי ָננֶאְב הָלְננְו :תיִמְנ רָחְמ יִּכֹותָׁשְו לכ יי תָתָׁשְו 4

 יא רֶמֶא ןותְמתידע םֶכָל הזה ֶֹעָה רַפְכידמִא תִֹאָבצ
 אבידל תוָָבִצ יהי ינדא הַמָא הָכ = = :תִאָבְצ והָי וט
 הפ ךל"המ :תיבַה-לע רֶׁשֲא אָנְבׁש-לַע הוה ןְכַה-לָא ו

 ורבק םורמ יֵבְצִח רָכָה הפ ךְל ָתְכַצָהִיִכ הפ למ
 קרלטלט ּךלֶמְלטמ הֶוהְי הגה ול ןָּכֶשִמ עלסב יקקְח וז
 ץֶרָא-לָא רודכ הָפְנַצ ףפְנצִי ףונָצ :הֶטָע ףטלו רֶבָנ ו

 ןולק ךדובְכ תִבְכְרִמ המשְו תומָת הֶמָש םִיָדָי תבחר
 :ךסרהי ךדמעממו ּףָבצִמִמ .ףיתפדהו :ךינדא .תיב 9

 :והָיִקְלחְדּב םיִקְלֶאְל ידבַעְל יִתאַרְקְו אָהַה םּזּב הָיִהְו ב
 ךְתְלשְמִמּו ונקוחא דטנבאו ְּךְתנְתְכ ויתְׁשַבְלַהו 4

 :רָרּוהְי תילו םֶלְשּוְָי בשויק בָאְל הָיָה ודב ןּתַא
 סו רגס ןיִאְו חַתְפּו ימכשדלע ךודדתיכ חֵּתְפִמ יִּתַתנְו 2
 דובְכ אפכְל הָיְהְו ןְמאָנ םוָקְמְּב דתי ויתעקתו :חתפ ןיאְו 3
 םיִאְצְאְצה ויכָא-ת'ב דובָּכ | לכ ויָלָע ּולָתְו :ֹויָבֶא תיִבָל א

 יִלְכיִלָּכ דעו תֹונאָה יִלְכִמ ןַטָּקַה ילָכ לַכ תועפצהו
 רתְיַה שּומָּת תֹואָבְצ הָוהְי םִאְנ אוהה םויפ :םיִלָבְנַה הכ

 -רֶׁשֲא אָשַמַה תַרְכנְוהָלֶפנוהָעְדננו מא םוִקְמְּב העוקתה
 :רָבד הָוהְי יִכ ָהיֶלָע

 .Cap. XXIII גכ
 אובמ תִיַּבְמ רֵּדְׁשִיַּכ ׁשיׁשְרַת תֹונֲא | וליליַה רֶצ אשמ א
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 2 רב ןוְדיצ רחס יא יֵבְׁשִי מד :ֹומָל"הָלְננ םיּתכ ץֶרָאמ
 3 הָתֶאּוְבַּת רואי ריצק רחש עַרְז םיבר םימכו :ךואלמ םִי
 4 רמאל םִיַה זועמ םי רַמָא יִּכ ןודיצ ישוב :םיוג רהס יִהְּתַ
 יִתממור  םירוחב יתלדג אלו יתדליחאלו יתלחדאל
 ה ורבע :רֶצ עַמְשְכ ליה .םירצמל עמש"רשאפ : תולותב
 םֶדְקימימ היל םבל תאָוַה :יִאיִבְׁשְי וליליה השישר
 8 רצילמ תאו עי ימ :רונְל קיחרמ ה היל הולבי הָהָמְדַ
 9 הָוהְי :ץראדידּפְכנ ָהיִנָעְנכ םירש היִרחְס רֶׁשֲא הָריטטמה

 -יִדָבְכְנלֶכ לקהל .יבצלּכ ןואג ללחל הצע
 יחומ ןיא ׁשישרת"תכ רֶאְיּכ ךצרא יִרְבע :ץרא
 וג =לֶא הָצ הוהי תוכְלְממ זיגרה םיהְדלע הָטְנ ודי :היע
 ו זלעל דוע יפיקותאל רַמאַו :ָהינְעַמ המשל ןענּכ
 םםָש-םג ירבע יִמּוק םייתּכ ןודיצדתב תלותב הָקָשִעִמַה
 ו רושא הָיִה אָל םעַה הו םילשּכ ץרֶא | ןה ל חונידאל
 ּהָמְׂש ָהָתֹנְמְרַא ּורְרֹוע וינִחְב ומיכַה םִיִצָל הָדְס
 14 :ןְכעֶמ רֵדְׁש יכ שישרת תנא :ליליה :הלפַמְל
 וט ךלמ ימיפ הָנַש םיִעְבְש רצ תַחכְׁשנְו אּוהה םִזּב הָיָה
 ויה :הָנֹוה תַריִשְּכ רצל הָיִהְי הָנָש םִעְבָש ץקמ דחֶא
 ונמל רישזיברה ןגנ יביטיה הָהְבְׁשִנ הָנֹז ריע יב רו
 וז רצ--תֶא הָוהְי הָכְפִי הָנׁש םיִעְבַׁש ו ץקמ הָיָה :ירכת
 ' ינפ-לע ץֶרֲאָה תֹוכְלמַמלְכזתֶא הָתְגְ טננתַאל הָבָׁשְ
 ו רַצֲאְי אל הֶוהיל שדה הָּננְתֶאְו הרחפ הֶיָהְו :הָמְדֲאָה
 ילֶכָאְ הרחס הָיִהְי הָהָי ינפל םיבשיל יכ ןסחי אלו

 :קיִתֶע הקלו הָעְבְשְל
 רפ .Car. XXIV דכ

 א ץיפהו ָהיֵנָפ השו .הקלובו ץראה .קקוב הָוהְי הנה
 2 ּהתְרבגַכ הֶחְפשַכויִנדאַּכ דָבעַכ ןרכַּכםֶעָכ הָיָהְו :היבשי
 הנוקכ ה

 יה קיפמ זש 18. | יה קיפמ אל צ 17. יוק וינוחב צ 18. יוק םיחכ = 12 ד'ִכ
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 :ֹוב אשנ רשאפ הָׁשַֹכ הָולַּכ הולּמַּכ רָכֹמּכ הֶקְּכ
 תרֶא רֶּבד הֶוהְי יִכ כתובה ץֶרָאָה ובת | קובה 3
 "לכת הָלְבְנ הָלְלְמא ץֶרֶאָה הָלְבְנ הָלְבֲא הוה רָבָּרַה +
 היבש תחת הָפְנַח ץֶרֶאהְו :ץֶרָאָהיםִע םּוְרְמ ולָלְמֶא ה
 הָלֶא ןּכילע :םֶלֹוע תיִרְּב ּורַפַה קח ּופְלַח תרות ָרְבְעִיְּכ 6

 ץרא משו ורָח ןפילע הב יבשו מְשָאְ ץֶֶא הָלְכְ
 וחְנִאְּנ ןְפְעהְלְלַמָא שורית לָבֶא ::רָעְמ שונא ראשו ד
 םָזילע ןואש לַדָח םיִּפְת שוָשִמ תַבָׁש :בליַחְמְׂש"לָּכ 8
 :ויתשל רָכֵׁש רמָי ןיידותשי אָל ריש :רונכ שושמ תבש 9

 ןיוהדלע הָחְוְצ :אוָּבִמ תיָבדלְּכ ְגְס ּוהָתדתִיִרק הָרְכִשִנ \
 רָאְׁשנ ץֶרָאָה שושמ הָלָג הָחְמְשלָּכ הָבָרָע תֹוצוחַּב ול
 בֶרְקְּב יְהִי הָכיִּכ :רַעׁשזתַכי הִיאָׁשּו הָמׁש רעב יג

 :ריִצְב הָלְּכסֲא תֶלְלְטּכ תו ףָקנְכ םיִמַעָה ְותְּב ץֶרָאָה
 ןכילע :םימ ילָהָצ הָוהְי ןואנּפ רי םלוק ואשי הָמָה ו

 :לֶאְרְשי יהלֶא הָוהְי םש םִיַהַיֵאְּב הוה ּורְּבַּכ םיִרְְּב
 רמאָו קידצל יִבָצ ּוָעִמְש תלמז ץֶרֶאְה ףכמ |
 :ּוָנְּב םיִדְְּב דָנְבּו ודנְב םיָרְנְּב יל יא ילדיה ילדיו
 ילוקַמ סגה הָיָהְו :ץֶרֶאָה בשוי ףילע חָפְו תחפו דחפ ג

 הָּפב דַכְלִי תחפה ְךֹותמ הָלֹשֲהְו תַחַּפַה-לֶא לָּפִי דחפה
 הרֶעְר :ץֶרָא ידסומ ושעְרנ ּוחְתְפִנ םורָמַמ תיָּבְרֲאיְכ 9

 הָטְטֹומְתַה טימ ץֶרֶא הֶרְרוְפְתַה ר ץֶרָאָה הָעְעְרִתִה
 רַבָכְו ָךנלְמִּכ הָרַדוְנְתִהְו רוכשכ ץֶרָא עַנְת עי :ץֶרֶא כ

 אוהה םויּב הָיְהְו :םוק ףיסת"אְלו הָלְפִת הָעְשּפ ָךיֶלָע
 הָמָרֲאָה יכלמדלעו םורְמּב םורמַה אָבְצְ"לַע הוי דָקֶפי
 "לע ּוְנְו רוב"לע רִסַא הָפְסָא ּפסִאְו :הָמְדֶאְהְילַע

 קרשובו הֶנְבְלַה הָרְפֲחְו :ודקפו םימי בֶרֹמְו ְךגסמ 2
pig sd ie helהמחה 1  

pa ףמק v. 18.7.10.  7's> * 5 
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 דנו םלשּוריִבו ןויצ רֶהְּב תֹואְבצ יהי ךְלֶמיִּכ הָמַחַה
 :דוכָכ יָה

Cap XXV. moכ  

 א אָלַפ ָתיִׂשָע יִּכ ףמש הָדֹא ךממורַא הָתַא יהלֶא הָוהְי
 2 קדירק לגל ריעמ תמש יכ מא הָנוִמֲא קחרמ תוצע
 3 "לע הבי אֶל םלועל ריעמ םירָ ןומרא "הלפמל הָרוצְב
 4 תיָהדיִכ :ִּאָרִי םיִצירָע םיג תורק ןעְיסע ודי ןכ
 ברחמ לצ םרומ הפחמ ולדרצב ן ייבָאל זועָמ לדל זוַעָמ
 ה םיִרָ ןואְש ןויִצְב בֶרְחַכ :ריק םֶרְוכ םיצירע חור כ
 6 הֶשַעו :הָנָעָי םיצירע רימְו בע לצב ברח עִנְכִּת

 םנמׁש הֶתְשמ הוה רֶהָב םימעָה-לְכל תואָבְצ הוה
 ז עבו :םיקָקְזְמ םיִרָמְש םיָחמִמ םיִנָמש םיִרְמַׁש הָתְׁשִמ :

 הָכַסִמַהְו םיִמעָה--לֶכ--לע טֹולַה ו טולהדינפ הוה רַהְב
 8 יִנדֶא הָהָמּו חַצְנְל תֶוְמִה עלב :םיוגהדלְכ-לע הָכוסְנַה
 -לָּכ לעמ ריסי ומע תַפְרֶחְו םִינָפ"לְכ לעמ העמד הוי

 9 הרגה אוהה םיַב רַמאְ :רבד הָוהְי יכ ץֶרָאַה
 הָליִנְנ ול וניוק הָוהְי הֶז ונעישויו ול וניוק הָז ּניהלָא
 i שו הָּוה רֶהָּב הָוהְידדְי חּונְתדיִכ :ותָעושיב הָהַמְׁשְנְו
 11 ּויְדִי שרפו :הָנַמְדמ ימב ןֵבְתַמ שּודָרְכ ויּתַחַּת בָאומ
 םע ֹותְנֲאַג טיפשהו תוחשל החשה שרפו רֶׁשֲאכ וברקב
 19 ָעיִגה ליִפשַה חשה תמוה בגשמ רַצְבמו :ּוְדָי תֹוברָא
 :רפע-דַע ץֶרֲאְל

 ו Car. XXVIL וכ

 א ּונְלזָע ריע הָדוהְי ץֶרָאְּב הוַהיריִשה רשי אוהה םִַּב
 2 קידצחוונ אביו םיִרָעְׁש חֵת :לחו תומוח תישָי הָעּושי

 ו: ב יכל !םיִלָש רֶת ומס רי :םֶיְמָארמש
 ה יִכ :םיִמְלֹוע רּוָצ הֶוהְי הָיְּב יב ךעידע הנהיב וחְטּ

xo es NUחשה  
 ירק ומב +. 10. היכ
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 -רע ּהָליפשי הנָליִּפְׁשִי הָבָנשנ הירק םֹורְמ יבשי חשה
ATT 

 ימעפ נט ילגר לגר הֶגְסִמְרִת :רֶפְעידִע הנעיע ץרָא <
 :םלַפְּת קידצ לנעמ רֶׁשי םיִרָשַמ מ קידצל חרא :םילד ז

 תואְת ףרכולו ךמשל נוק הוה .ףיטפשמ חרא ףָא
 ּךְרְחְשַא יִּברְקְּב יחורדףא הֶלִי יב + ךתיוא יִשְפִנ שפני
 ןח :לכַת יִבְׁשי ודמל קדצ ץֶרֶאְל י ףךיטפשמ רֶׁשֲאַּב וכ י
 תואג הָאְרי-לַבּו לוע תוחכְ ץֶרֲאְּב קֶדָצ דַמְלְלַּב שר

 -תַאנק ושבו זחי ןוזחיהלּב דרי הָמָר החי = היה וו
 םכולש תפָשת הָוהְי = = וַלְכאה ףירצ שאדףא םָע ו?
 וניהל הוה :ּונְל תלעפ :נישעמ-לכסג יִּכ וגל וג

6% ‘aes 

 -לַּב םיתמ מש ריכז ךירבְל ףתְלוז םינדא ּונְלָעַּב 4
 . לָּכ רֶּבֲאּתַו םדימְׁשתַו ָתָדָקפ ןכל ימָקי-לב םיִאָפְר וחי

 תקחר ָּתְדָּבְכנ יוגל הפס הוה יוגל תפסו :ֹומָל רכז וט
 שחל ןוקצ ךּודקפ רצכ הָוהְ :ץֶרָאנצַק-לכ ו
 קעות - תר םיִרְקַת הָרֶה ֹוִמְּכ :ֹומְל ּךְרָסומ וז
 נלי וִמְּכ נְלַה ורה :הֶוהְ נפִמ יָה ןּפ הילְבחְב ו
 וחי :לכת יבש ולְפי-לבו ץרא הָשענ ג"לב תעושי חור ופ

 תרוא לט יכ רע ינכש ונרְו וציקה ןומוקי יתלבנ ךיתמ
 ףירדחב אב ימע דל :ליפח םיִאָפָר ץֶרָאְו דלמ כ

 : םבַעְזרוְבַעַיִדדַע ענְרדמעמכ יִבָה רעב ּךתְלְ רֶיְתו
 וילַע ץֶרָאָה-בְׁשי ןוע רלפל ומוקמִמ אָצִי הָוהְי הָנה"יִכ ו

 ּגההֲה-לע רוע הָפַכְתדאְלְו ָהימָד-תֶא ץֶרָאַה התל
 Car. XXVIL. TD זכ
 הָלְזֲחַהְו הָלֹודְגַרו הָׁשָקַה ֹובְרַהְּב הָוהְי דִקְפי אוהה םַב א

 -תֶא גְרַהְו ןיתלקע שָחְנ ןול לצו ַחַרְּב ׁשֲהְנ ןְהַל לע
 : הָלונע רֶמָח םֶרָכ וב םיְּב :םיפ רֶׁשֲא ןינִמַה ?
 הלול ָהילָע דקפי ןפ הנָכְׁשִא םיענְרל .ּהָרְצְנ הוי נָא 5

 םויו קי א ו ₪ -
 יו ריתי מוג. יי ריחי .v 20. ליב
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 4 הָמְחְלּמַּב תָיש ריַמָׁש יִנגתַייִמ יל ןיא המח :הָנָרָצִא םוו
 ה םולש הֶׂשֲעי יֹזעַמְּב וחי וא :דַהָי הנתיצֲא ּהָב העְׂשְפֲא
 6 חַרָפּו ץיצי בעי שֶרְׁשי םיִאְּבַה :ילדהשעַי םולש יל
 ז והּכִמ תַּכַמְּכַה : הָבּונּת לבתדינפ ואְלַמו טארשי
 8 הנבירת החשב הֶאְסאַסְּב גְרהוינְרַה גָרָהְּכיסִא והָכַה
 9 ו רּפְכ תאוְּב ןכל :םיִדָכ םיְּכ הׁשָכַה ּחורְּב הנה
 ַחַבְזמ ונְבַאדלַכ \ ומושב האטה רפה יִרּפלְּכ הָוְו בעי
 י רע יִּכ :םִנָמַחְו םיִרְׁשֲא ומקידאל תוצפְנִמ רֶגיִנְבֲאְּב
 לקגע הֵעֵרְי םש רָבְדַמּכ בש חלש הוי דָדְּב הָרּצְּב
 וג ְרַבְׁשַת ּהָריִצְק שָביִּ :ָהיִפְעְס הלכו ץֶבִר שו
 ןכ"לע אוה תוניכ-מע אל יכ התוא תוריאמ תואָּב םיִשָנ
 12 םוימ הָיַהְ זונה אל ֹורָצְו והשע ונמְחְרידאל
 םָּתַאְו םירצמ לחנ-רַע רַהָנַה תלבְשמ הָוהְי טָּפְחָי אּוהַה

 ו: איהה םזפ היה = :לאָרשי כ דָחֶא דחאְל וטל
 םיִחְּנַהְו רושא ץֶרָאְּב םיִדְבְאָה ּואָּבּו לֹדָג רֶפושְּב עת
 :םֶלָשּוריִּב שק רֶהְּב הָוהיל ווחַתְשהְו םיָרְצִמ ץֶרֶאְּב

NDאא  Car.חכ  
 א יִתְרַאָפִת יִבָצ לב ץיצְו םירפֶא ירפש תואג תֶרֲמֲע יוה
 2 ץמַאְו קְזַח הנה זן יִמּולַה םיִנָמְשדאיג שארדלמ רֶׁשֲא
 םיִפַטְׁש םיִריִּבַּכ םימ םֶרְזַכ במק רעש דרב םֶרָזַּכ ינדאל

 : ירוכש תוָאג תַרמַע הָנְִמְרִ םִלְנַרְּב יב ץֶרָאל חנה
 + שארזלע רֶׁשֲא ותְרַאְּפת יִבַצ לבנ תַציִצ הָתְיַהְו :םִיָרְפָא
 הדֶאְרֶה הֵאְרִי רֶׁשֲא ץיק םֶרָטְּב הָרוכְבְּכ םִנָמְׁש אג
 ה היה אוהה םויּב :הֶנעְלְב ֹוּפַכְּב הרב הָתֹוא

 6 זררובנלו .םששמה-לכ בשויל טפשמ de מע

 זית רֶכׁשבווגש ב הלאדסנו הרעש הָמחְלמ יכישמ
FATS:ןהכ  

 i ;אחרטב ץמק +. 10. - קיחב ישה ץ.4. קיחב 'צה +. 3. וייכ
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 ונש רכשהךמ שָּתְזייִהְדִמ ועלבנ רכְׁשב וש איבנו ןֵהֹכ
 הָאֹצ אוק וִאְלִמ תטחלׁש-לב יִכ :הילילפ וק וקפ הָאֹרָּב 8
 העומש ןיִבִי ימדתֶאְו הָעַד הָרֹי ימדתא :םיק כמ ילב 9
 וכ ול וצ וצל ןצ יִּכ :םיִרְׁשִמ יקיִתע בלחמ ילומג
 ןוׁשְלְבּו הפ ינעלּב יִּכ :םַש ריז םש רוע וקל וק וקל וג
 תא םלילא רמָא | רֶׁשֲא :הוַד .םַעָהדלֶא רּכדְי תֶרָחַא 2

 :ַעֹוִמְׁש אוב אלו רענרמה תאו ףצל וחינָה החּונָמה
 וקל וק וכ כל וכ וצְל וצ וצל וצ הָוהְידרַבְד םהל הָיָה ו

 רָב לוח לְׁשְכְו וכלי ןעמל םש רעו םש ריִע
 ןוצְל ישא הוהיזרבְד ּועמש ןכל ;ּודָכְלְנְ ושָקונו 4
 נְתַרְּכ םתְרַמֲא יִּכ :םלֶשּוריִּב רשא הוה םעה ילשמ וט

 דיכ ףטוש טיש הזה ּוניִׂשְע לואְשדםעו תֶומדתֶא תירב
 :ּונְרְּתְסִנ רסשבו ונפחמ בכ ונמש יִּכ אובו אָל רבעי

 ןֶבֲא ןֶבא ןויצְב דפי יגנה הוהי ינדא מא הפ ןכל 18
 יִתְמְשו :ׁשיִהְי אל ןימָאמַה רפומ דסּומ תרקי תנפ ןַחֿב וז

 בכ הָפָחִמ דִרְב הע תלקשמל הקדצו ולל טפְׁשמ
 םֶכְתּזָחְו תִנֶמ-תֶא םֶכְתיִרְּב ּפְכְו :ופמשי םימ רָתַכְו 8

 ול םֶתיֲהְו רבעי יִּ ףטוש טוש םּוקָת אֶל לואשתֶא
 רָבַעְי רֶכְּבַּכ רָקָּבַבִיְכ םֶכְתֶא חי ורבע ידמ :סמְרִמְל ו
 הצקהק .:הָעמְש ןיבה העיקר הָיִהְו הלילבו ב =
 זרַהְכ יּכ :םַכְתַהְכ הָרָצ הקפמהְו עֶרְתשהְמ עֶצמַה ג

 :השעמ תושעל זר ןָעְבנְּ קַמַעְּכ הָוהְי םּוקָי םיִצְרְפ
 דלא הָּתִעְו :ותְרְבַע הָירְכנ ותָרְבַע לבעל ּוהשעמ רז
 יִתַעמְש הֶצְרַחְְו הָלָכיְּכ םֶכיִרְסיִמ וקזחַיּפ וצצולתת

 וניזאה :ץֶרָאָהְדלָּכְדלַע תואבצ הָוהָי יִנדֶא תאמ 3
 ׁשָרֲחִי םויה לֶכָה :יִתְרְמִא ועמשו ובישקה ילוק עָמַשְו 4
 קרושדסא אולה :וִתָמְרֲא דחשיו חתפו ערול שרחההכ

 הינפ
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 הָרֹעְׁשּו הרוש המח םֶׂשְו קר מ חצק ץיפַהְו ָהיִנַפ
 : זר ויקלֶא טפשמל וס :וִתְלְב ג תֶמְָכָו ןמסנ
 ז יִכ בסי ןמכילע הֶלְנִט ןפינ אז חַצְכ ט שדוי ץּורָחַב אל יִּכ
 מכ | הצכ טְבֲחי הטמב
 מהי ונשודי שודָא הצנל
 ןוהְי םַעמ תאזםנ :ּנָקְד

 :הישות ליד

 8% כ

 8 אָל יכ קדוי םַהָל :טְבְׁשַ
 א עה" תל לניב

ED 
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 א הדָנָשדלע | הָנׁש ּופְס ךוָר הָנָה תירק לֶאיִרַא לאיִרַא יה

 הנ נַאו הונאת התיַהְו לאיראל :תיכיצהו :ּופָקְני םיִנַח

 היל יתְרַצְ יל ,רדַכ ית :לֶאירַאַכ יל הָתְיָהְו
 4 יִרָבדִּת ל ּתְלַפשו :ת ךצמ 2 יתמיקַהְו םָצְמ

 רַפֲעַמּו ךל כ ץֶרֶאִמ בואָּכ הָיָה ּדָתְרְמַא חַשִּת רַפָעַמ

 ה ץִמָכְ דדו ןומָה קה קבִא ִכ == :ףצפצה ךתְרמא

 הרָוהְיא םעמ :םאתפ עתפל ה הָיַהְו םיציִרָע ןומָה רבע

 הָרָעְסּו הפופ לודנ ג לק שַָרְבּ םַעְרְּב דקפ פת תֹואָבצ

 -לָּכ ןומָה הֶליִל ןח ם םולחכ הָיַהְו : הלכוא שא בַהְלְ

 םיקיצמהי הָתְדצִמּ ָהיֶבֹצלָכְו לא לא ירָא"לַע םיִאָבְצַה םיוגה

 ץיקהו לבוא הגהְו בעֶרָה םלָחִי רֶׁשֲאַּכ הָיָה הל
 ץיקה הָתש הנהְו אמָּצַה םלַחְי רֶׁשֲאַכְו 1 ושפנ הקרו

 מרב לריו =-רויש=ה-ה 540 אמומפו nun הקקוש ושפָנְו ל 5 0 +"
 SNC = iw =-> תי ו

5 

 כ

(=r) 

- 

cr 

A cl 4שש עו) "4 "מ שק ו  

 פ ועשו יִטשַעַתשה והָמתו :המהמתה :ןויצ "השק
 - חור A -ריריי we wn wasn wm רכש אלו ו וענ ? ןייאלו ו

A = <w ‘| - *ו 4  

 םְכיִׁשאָר-תֶאְו םיִאיבנהיתַא | םכיניע"תֶא םצַעְו הדר
 ו: רפה יִרְבדְּכ לכה תּזַח םכֶל יִהת :הָמַּכ םיִזחה
 אָנ"אָרְכ רמאל רפסה עָדוידלַא ותא נְת-רְׁשֲא םּותָחָה
 ו: רשא לע רפסה ןתנו :אוה םותָח יכ לביא אָל רַמָאו ה

 -אל
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 :רֶפְס יִּתעַדי אָל רַמָאְו הֶז אָנדאָרְק רמאל מס עדיאל
 ויִתְפְשְבּו ויִפְּב הוה םַעָה שננ יִּכ ןעי נָא רָמאיו 13

 םיׁשָנא תוצמ יתא םֶתְאְרִי התו ינממ קחר ובלו יִנדְבְכ
 אלפה הזהְדםעַהדתֶא איִלְפַהְ ףסוי יִנְנְ ל :הָדְמְלִמ 4

 : רֶתַתְסִּת וינבנ תניבו וימָכְח תמכה הָדְבֲאְו אפו
 דְׁשֲהַמְב :הָיְהְו הצע ריתסל הָיהְיִמ םיקימעמה ֹוָה וט
 כא םֶקְכְּפִה :ונעְדַי ימו נאר ימ ורמאיו םֶהיִשָעַמ 5

 ישע אָל יהשעל השעמ רמאידיכ בשחי רַציִה רֶמחּכ
 בשו הָעְזַמ טעמ לועיאלָ :ןיבה אל ורְציְל מא רצו גז
 -םוב ועמשו :בשחי רעל למָרַכַהְו למרכל ןנְבְל ג8

 םיִרְנע יִניע ךשחמו לפאמו רפס-ירבד םישְרָחַה אּוהה
 םדֶא ונֹיבָאְו החמש הויב םיונע ופסיו :הָעִאְרִּת 9
 ותרכְנו ץל הלכו ץיִרָע סָפָאדיִכ ;ולי לֵאְרְשִי ט שודקּב כ

 רַעְׁשב חיכומלו רֶבָדְּב םֶדֶא יאיטחמ וא ידקשדלֶּב
 -לֶא החי רמָא-הכ וכל ; קידצ ּוהּתַב וטו ןושקי 9

 םַקָעָי שובי :re םֶהָרְבַאתַא הָרְּפ רֶׁשֲא בקע תי
 יחי השעמ בלי ותארב כ :ורוחי נפ הָתַע אָלְו ג

 "תראו בסע :שודקדתא ושידקהו ימש ושידקי ובְרְקְּב
 םינגורו הניב הוריעה ועדה :ּוצירעי לֵאָרְׂשִ והלא 24

 :חָקְלוהמְלְ
 .Gar. XXX ל -
 ףסנלו ינמ אלו הצע תושעל הָוהְייִאְנ םיִרָרֹוס םֵנְּב יִוָה א

 :זראטַחדילע תאטה תופס ןעמְל יהוה אָלְו הָכסמ
 זטָמְּב וועל ולאש אל יפו םִירָצמ -תֶרְרְל םיכלהה ?
 הלרפ זועָמ םכל הָיָהְו :םִיָרְצמ לַצְּב תֹוסֲהלְו הֹעְרַּפ 3
 ןעצב .יָההיכ : המלכל םירצמ-לצב תּסְחַהְו תָשְבְל 4
 ל םע-לע שיאבה לכ זע סנה ויכָאלמ וירש ה
 :לימוי 7

 החנ א ט 5. ל
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 :הָפְרָחְל"םְִו תָׁשְבְל יכ ליִצוהְל אֶל רעל אָל ומל וליעוי
 שילְו איל .הקּוצו הָרָצ .ץראּב בָגְנ תֹוַמָהַּב אָשמ

 םהיליח םירע ףתָכ-לֲע אשי ףפועמ ףֶרְשְו הָעְפֶא םָהֹמ
 םירצמו :וליעוי אל םע"לַע םמּורְצוֶא םיִלָמְג תָשָּבדדלַע
 : תֶבְש םה םֵהָר .תאול יתארק כל רוי קיו לבה
 יהו ּהָקח רפס-לעו םִתא הּולדלע ּהָבְתָכ אּוְּב הָּתַע
 םיִשָחּכ םינ ב אוה ירָמ םע יכ :םלועדדע ךֶעֶל ןוזוחא םיל
 יארל ורמא רשא :הוה תרוּת עומְׁש ובאדאל םיִנָּב
 תוקְלַה ולרב תוחכנ לוז זהדאל םיזחלו וארה אל
 וו ותיבשה חרא" למ וטה ךֶרדזינמ ורוס :תולתהמ וה

 ו לאָרְשִי שודק רמָא הָּכ ןכל :לֶאָרְשִי שֹורְקתֶא ונינְפִמ
 ונעשתו זולְנְו קשַעְּב ּוחטְבּתַו הוה רָבָּרַּב םֶכָסֶאָמ ןעי
 13 הָמיִחְב הָעְבִנ לפנ ץרפכ הוה ןועה םֶכְל הֶיהְי ןכל :ולְע
 4 רָבְׁשְכ הָרְבׁשו :ּהָרְבש אֹובָי עַתַפְל םֶאְתְפְרֶשַא הָבְנְנ
 שָרָח ותֶתַכְמְב אא למי אֶל תּותָּכ םיִרָצִי לבג
 ופ השיבה /הדאבנמשימ ףישהלו דוקזמ שא תותחל
 ןועשות תחנו הָבישְּב לאָרְׂשִי שוחק הוהָי ינדא לַמֶא
 16 ּורמאִתַו :םֶתיִב א אלו םֶכְתַבְנ הית הָחטבְב טקשהְּב

 ןכְ"לע בָכְרְנ לק"לעו ןוסונת "לע םּונְנ סוס"לע יקחאל
 וז תֶרָעְג יפמ דָחֶא תַרְַג יִנָפִמ דָהֶא ףַלֶא :םכיפְדר ולקי
 םגכו רֶהָה שאְר"לע ןְרתַּכ םּתְרַתונְםִא דע וסְנִּת הָשִמַח
 18 םבּורָי ןָכְלְו םכגגהל הוי הָכִחְי כל :הָעְבְנהְלַע
 :ול יחל יִרְׁשַא הוה טפשמ ןהלֲאיכ םֶכמַהַרְל

 ופ ןח הכבתאל וכְב םלשוריּפ בשי ןוַצְב םעיכ
 כ םֵחָל ינדא םָכל ןהנ :ְנֶע וִתְעְמְשְּכ כו .ליקל וחי
 ואר ףיעע ּהְו ךירומ דוע כיל ץחל םִיַמּו רצ
 21 הז רמאל דִיִרָחֶאְמ רֶבָד הָנעַמְׁשַּת יאו ;יִרומתַא
 ךררה הבה שש |
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 = "תֶא םֶתֹאַמַמְו :וליִאְמְשת יִכְוומָאת כ וב וכל ְךֶרֶרַה 9
 = מכ םרות הו תכפמ תַהפֶאדתֶאְו פְסַכ י יליספ יּופצ

 -תֶא עֶרְוַּתרְׁשא דערז רטמ ןַתנְו :ול רמאת אצ הָוְר 8
 רער ןמשו ןשד הָיְהְו הָמָרֲאָה תֶאּובְּת םֵחֹלְו הָמָדֲאָה

 ידבע םיריעהו םיפלַאהְ :בֶחְרְנ רּכ אּוקה םויכ ְּךנָקִמ 4
 : הרזִמְבו תַחְרְב הָדֹורׁשֲא ולכאי ץיִמָח ליִלְּב הַמְדֲאָה

 םֶנְלְפ הָאְִׂנ הָעְבלְּכ לו הג רֶהדלְ"לע ! יהו הכ
 -רוִא הָיָהְו :םילדְנמ לפנב בֶר גָרָה םֹוְּב םִיָמילְבִי 8

 רֹוִאְכ םִיִתעְבש הֶיהָי הָמַהַה רוָאְו הָמֵחַה ריִאְּכ הָנָבלַה
 ץחמו ומע רָבָשדתֶא הָוהְי שָבַח םוָּב םִיִמַה תַעְבש

 רעב קחְרֶפִמ אָּב הָוהְייבש הגה :אָפְרִי ותָּכַמ לז
 :תלכא שֶאְּכ ונושלוו םעז ואלמו ויתפש האשמ דָבַכְו ופַא

 תרַפְנְּפ םווג הָפגהל הָצֲהי ראוצ-דע ףטוש לָחְּכ לחור
 םֶכְל הָיִהִי רישה :םימע יִיָחְל לע הָעְהמ ןְסְרַו אָוָע 9

 אוכל לילָחְּב להב בכל תָקְמשו גָחְשדקְתה ליִלְּ
 דוה"תא הוה עימשהו :לארׂשו רוצ"לָא הָוהידרַהְּב ל

 ץפנ הֶלְכֶּא שא בהלו ףַא ףעְּב הֶאְרי יעורז תַחְ ולוק
 :הָכי טְבְׁשַּכ רושא תחי הָוהְ לּוָקַמייִּכ ודָרְּב ןְבֲאְו םֶרָח 1
 ויל הוי הני רֶׁשֲא הָרְסמ הטמ רבעמ לכ היָהְו 2
 -יכ : הב-םחל הפּונת תומחלמְבי תֹוָרֹנְכְבּו םיִפְתְּב 3

 בחרה קימעה ןכוה ךלמל אוה-םג התְפִּת לומתָאמ ורע
 תרירפג ה" הָוהְי תמשנ הָּבְרַה םיִצַעְו שא ּהָּתְרַדִמ
 :ּהְּב הָרעְּב
 Cap. XXXL ND אל

 -לַע וחטְבינ ונעשי םיפּוסדלַעְו הָרֶזָעְל םירצמ םיִדְרְיַה יוה א
 "לע י עט אֶל דאמ ומצעדיפ םישרפ לע בר יִּכ בָכְר

 אבו םֶכַה אוהיסנו :שָרָד אל הוהי-תֶאו לאְרְָי שוק ג
 ער = ה

 ירק איה 93. ירק םב . 99. יל



697 JESAIA CAP. 31.32. בל אל 
me, meant, הדרה רידר 

 תרְע-לעְו םיִעַרְמ תיב-לע םְֶו ריִפַה אל ויִרְבְדדתֶאְו עֶר
 3 אלו רֵׂשָּב םֶהיִסּסְו לא-אלו םֶדֶא םִיַרְצִמּו :ןוא ילעפ
 םֶלְּכ יְּדְחְִו רו לפנו רע לכו ודי הטו הוהו חור
 + היראה הֶנְהי רשאפ ילא | הוהידרמא הכי ל
 םלוקמ םיער אָלְמ וילְע אֵרָהְי רׁשֲא ופרט"לע ריִפְכה
 אכצל תואבצ הוהְי דרי ןפ הנע אל םנומהמו תהי אל
 ה הוה ןגי ןפ תופָע םיִרָפצְּכ :ּהָהָעְבנהלעֶו ןויצ"רַהְדלַע
 6 ובוש :טיִלְמהְו חוסּפ ליצהו נג .םלְשורְי-לע תֹואָבִצ
 ז ןוטָאמִי אוהה םּּכ יִּכ :לֵארְׂשי ינְּב הרס יקימעְה רשאל
 זככידו םכל וׂשָע רֶׁשֲא ובָהְז יליִלֲאְ ופְסַכ יליִלֶא שיא
 8 נלְכאֹה םֶדָא-אָל בְרְחְו שיאדאל בֶרַחְב הוׁשַא לנו :אטח
 9 רונְמַמ ועלו ה .סמל ורוחבו בֶרָחִנְפִמ ול סע
 ןויצְּב ול רּואדרָשֶא הָוהְידאְנ וירש םנמ ותחָו רובעי
 :םֶלׁשוְריִכ ול ד

 = .Car אאא בל

 2 א שיאדהְיה ו :ורשי טפשמל םירשלו ךלמ"דְלִמְי קדצל ןה
 -עַלָס לכ ןויִצְּב םימדיגלפכ םֶרָז רֶתְפְו חּורדאְבְחִמְּ

 ! םיִעָמְׂש נאו םיאר יגיע הניעשת אָלְו :הפיע ץֶרָאב דב
 + רֶהַמְּת םיגלע ןושלו תעְדל ןיִבי םיִרְלִמְנ בבל :הֶנְבַשְקת
 ה אל rs ביִרְ לָבָנְל רט אָרְקְייאְל ל רּבַרל

 הָכְׁשִמַו בשר שפ 'טירָתל העת לייל 5% ףנח
 ז לסל ץעָי תומז אוה םיִעְר ויָלַכ ילכו :ריסחָי אַמְצ
 8 תֹוביְִנ ביִדְְו :טּפׁשִמ ןיְבַא רפדְבו רקש יֵרְמִאְּב םימע
 9 נמק תֹוננָאש םיִשנ :םיקָ תביני אּוהְו ץֵעָ
 י -לע םיִמָי :יִתְרָמִא הָנוָאה תֹוחְמּב תֹונָּב ילוק הָנְעְמְׁש

 :אוְביִלְּב קא ריִצְב הָלְכ יִּכ תָֹהְמְכ המרת הש
 עמו ן == 7 צ אה
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 -לע הָרֹיֲחו הָרְֹו הָמְׂשפ תֹוִחְמְּב הֶונְר תוטנָאָש יררח גו
 :הָיִרְפ ןפנ"לע רָמָחְ-יִרשדלע םידפס םִיַרְׁש"לַע :םִיֲעְלֲח 9
 שושמ יִתְבלְּכְ"לעיִּפ הָלָעִמ ריַמְׁש ץוק ימע תַמְדֲא לע 9
 ןֶחְבְ לָפְע בְוע ריע ןומה שט מרא :הילע הירק 4

 :םיִרָדֲע העְרְמ םִיִאָרְפ שושמ ,םלוע-דע תורעמ דעב היה
 למ :ו למְרַכל במ היה םורָממ חור ניִלְע הָרָעָדַע ומ
 המרכב .הקדצו טפשמ רָכְדמַּכ ןכֶש :בֵׁשֲחְי רעיל 9
 טקְשה הָלְדְצַה תדבעו םולש הקדצה השעמ הָיִהְו :בשפ גז
 ןרְּכשמבו .םולַש הנ מע בש :םלועדדע חַמָבְו 8
 הֶלפשבו רעיה תֶדָרְּב דַרָבּו :תוננַאְש תֹחּונְמְבּו םיִחָטְבִמ 9
 -לגב יהְלשמ םימ"לָבלַע יעְר םַליִרְׁשַא :ריעֶה לּפְׁשִ כ

 : רֹוִמֲחַהְו רש
 .Car אז גל מנ

 ָךְמַתַהְק ְּךֶב ודגְבדאלְו ךנובו דודש אל הָתַאְו ררוש יה א
 ונְגְח הָוהְ :ּדְבודנְבי ךנבל חל דשּות דדוש 2

 :זרָרָצ תַעָב ּונְתָעּושְיִא םיִרְכבַ םֶעַרֶ הָיָה וניוק ּךל
 ףפאו :םיג וצְפנ דטממרמ םימע וֵרְדְנ ןומָה לוקמ ג
 בנשנ :וְּב קכש םיבג קְׁשמָּכ ליסחה ףַסָא סכללש ה
 הדָיָהְו :הקדצו טפשמ ןויִצ אלמ םורמ ןכש יִּכ הָוהְי <

 ד ד :

 איה הָוהָי תֶאְרִי תעָדְו תַמְכָה תעשי כֹה ְךיִּתַע תנמָא
 םלָש יכָאלמ הָצֲח וקעצ םֶלֶאְרֶא ןה ;ּוְרָצוא ז
 תיִרְּב ךֶפַה חַרֶא רכל תַבָׁש תוָלְסִמ ּומשנ :ןָּכְבַי רמ 5
 ריִפחַה ץֶרָא הֶלְלְמִא לָבָא :שִנַא בשח אל םיִָע םַאָמ ל

 = :למרכו ןׁשּכ רעלו הַכְרעְכ ןורָשה הָיָה למק ןנְבל
 = יִרַהִּת :אָשְנַא הָתע םמורא הָּתְע הָוהְי רמא' םקָא הֶתַע גג
 םימע וָהְו :םֶכְלַכאְת שא םכָחֹה שב דלת ׁשׁשֲח וג

 תופרשמ
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 89 יעְמׁש :ותַצְי שֶאָּב םיִחּוסָּכ םיִצֹוק דיש תֹופָרׂשִמ

 4 ןויצְב ֹוָָחְּפ :יִתָרְבְנ םיקורק ועדו יִתיִשָע רֶׁשֲא םיָקחְר |
 קרקכוא שא ּנְל רני | יִמ םיפנָה הָדָעְר הֶוָחֶא םיִאָמִח |

 וט םיִרָשיִמ רבו תוקדצ ךלה :םלוע יִדָקמ גל רּונימ
 נא םטא דחשב ךמתמ ויפפ רענ תופשעמ עַצְבְּב סַאמ

 18 םבימורמ אה :עָרְּב תיִארמ ויניע םֶצעְו םיִמָּד ממ
 :םִנָמֲאָנ וימימ ןִתִנ ומחל ֹוּבנְׁשִמ םיִעְלְס תודצמ ןכשי
 וז ףפל :םיקחרמ ץֶרֶא הֶניאְרִת נצ הָעָוחְת ויְפב ךְלמ
 ;םילְדמהדתא רפס היא לטש היא לפס היא המיא : הי
 ופ עְלְנ עימשמ הָפָש יקמע םע הָאְרת אל זעונ םעדתָא
 כ הדָניִאְרִת ךיניע ּונְָעַיִמ תירק ןו'צ הזה הניב ןיא ןישל
 חצנל ויתדתי עפידלב ןְֶצילַּב לָהא ןנַאש הנ םֶלָשּור
 4 ּונְל הָוהָי רידא םשדםא יִּכ + זו ןח וילְבַה-לב
 טיִׁש-נָא וב .ךלת"לב | םידְי יֵבֲחַר םיראו םיִרָהְניםיק
 29 ונכ קח הוי ונטפש החי כ לרבעו אל רידא יצ
 5 ךןכ ו וכְוחי-לב לכ ושטנ :ונעישוי אוה ונָכְלמ היה
 וז סיס הצרמ ללש"דע קלח זָא םנ ושרפדלפ טה
 24 :ןוע אָשְנ ּהָב בשיח םַעָה יתלֲה ןבׁש רמאֹהלַב :זב

 5 .Car. XXXIV דל
 א ּהָאלְמּ ץְרָאָה עמָשת ובישקה םימָאלּו עמָשל םיוג וברק
 2 הָמחְ םיוגההלכ-לע הָוהיל 3 ףצכ יִּכ :ָהיִאְצִאְצְ"לָכְו לבת

 גולשי םהיללחו :חַבְטל םנתנ סירה םָאְבְצלְרלָ
 4-לכ לק וקמָנו :םֶמִּדִמ םיִרָה ופמָנְו םַשֶאְב הָלעי םֶהיִרְנּפ
 לב לובי םאכצ-לכו םיִמָׁשַה רַפסַכ ּּלְננְו םיִמָשה אָבְצ
 ה יִבְרַה םִימָׁשַב הָתְורדיִכ :הָנֲאתִמ תלכו ןֶפָמִמ הָלָע
 6 ברה :טפ פשמל יִמָרַה םע-למו דרת םָארלק הנה
 םידותעו םיִרָכ סמ בלקמ הְנְׁשַּדַה םֶד הָאְלִמ הוהיִל

 בלחמ
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 םיִריִכַא-סע םיִרפּו םמֵע םימֲאְר ודריו :םודא ו כאב 7
 םַקָנ םִי יִּכ :ןְׁשְד בְלֲהְמ םֶרְפעַו םֶּדֹמ םִצְרַא הָתְורְו 8
 תפל הילחנ ּוכפֲהְו :ןיצ ביִרְל םימולש תנש הוהיל 9
 םֶמֹוְו הליל :הָרעְב תַפְל הָצְרַא התִיַהְו תירפנל הרפעו י
 הצנל ברהְת טֹוחְל רודמ הגש הלעי םֶליעל הָבְכְת אל

 בָרַעְו ףֹוׁשְנְו דופקו תאק הּושריו :ּהָּכ רבע ןיִא םיחצְנ וג
 יאו הירח :יהבינבאו והחוק היִלָע הָמְ הבכי ג
 היתנמרא הָתְלְַו ספא יהי היִרְש-לְכו יאָר הָכולְמ םש ו

 ריִצָח .םינת הנ הָחְיְהְו ָהיֶרְצְבמְּב חוְחְו שומק םיריס
 והער-לע ריעשו .םייאדתא םייצ ושגפו :הנעו תנבל 4
 הָמש :ַחֹנְמ =כ הֵאָצַמּו תיליל העירה םֶׁשְדַא אָהָקִי וט

 וצכקנ םשדא הָלַצְב הָרְְְו הָעְְבּו טלמתו ויפק הננק
 וארְקו היה רפס-לעמ ושר :ּהָתעְר השא תיֲד 5

 יפ"יכ ודְקְפ אָל ּהָתֹעָר הֶשא הָרָע אל הֶגַהְמ תחא
 לוג הל .ליפהזאוהו :ןצְּבְק אה חוו הוצ אָה גז

 רוחו רודְל הושר םלועדדע וב םֶהָל הָתְקְלַח ודו
 :ּהָבונְבְׁשִ
 .Car אאא הל 5

 : תלצבחכ חַרפַתְו הָבָרְע לגָתְו ָהִיצְו רֶבְדִמ םּוששָי א
 הל-ןתנ ןּונְבלַה רוב ןנרו תליג ףַא לָגָתְו חרפה רפי

 :ניַהלֲא רֶַה הָוהְידדוְבְכ יִאריהָּמה ןורשהְ לָמָרְּכַה דֶדַה
 ורמא :וצמא תולשּכ םִיּכְרְבּו תיִפְר םִיַרי וקח "

 אוי םָכָנ םָכיֵהְלֲא הנד יאָריִּח-לַא וקח בלדירהמנל
 םיִרָוע - הָנְחְקְּפִת וָא :םֶכעׁשִנ אבי אוק םיהלַא לּומָג ה
 ןושל ןרַתו תפפ ליאכ גלרי וא :הֶנְחְתְפּת םישרח נאו <
 הרה :הָכְרעּכ םיִלָקִת םמ רֶבְרמב ועקב םֶלא '

 ברשה הריהפ אצ וש יקק אאכש |
 הסר 'ח +. 11. = קייזב ץמק +. 10. דיל
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 : חָצְבִ םנַת ָהֵנְּב םִיָמ יִעְּּבַמְל ןאָמְצְו םגאל םרשה
 5 ׁשְדּקהךָרְוךֶרלו ליִלְסַמ םשדהיהו :אַמנ הקל ריצֲח
 םיליואו רד ךלה ימלדאוהו אמט ונרבעידאל הל אָ
 פ ןרנלעי-לב תויח ץיַרְפּו הָיְרַא םׁש היהיחאל |: אל
 יּואָבּוןובְׁשְי הֶוהְי ינודפו :םילואג ּוכְלַהְו םש אָצְמִת אל
 וגוש הֶחְמְשְו ןושש םשארדלע םֶלוע תֶחְמְשו הרב ןייצ
 :הָהְקַאַו גי ישא

 וכ Car. XXXVL ול
 א םיֵרֲהְנַכ הָלְע והיקזח ְָּלַמְל הָנַׁש הרשע עֵּבְרַאַב וה
 2 חלש :םֵשפְתַ תורפה הדוהְייִרְלָּבלַע רושַא"דלִמ
 ףלמה"לא הָמְלְשּורִי שיכלמ הסשברדתא | רושאדדלמ
 הדנוילעה הָכְרְבַה תלעתב רגע דבָּכ ליחְּב ּהָּיִקְוַ
 3 רֵׁשֲא וה יקלחְךב םיקְיְלֶאוילא או :סבוכ הרש תלסמב
 4 רמאי| :ריִכומה הכאב חַאויו רפסה אָנְבְשְו תיבַהלַע
 ףךלמה רֹמָא-הְכ והָיקְוחְדְלֶא אָנורְמַא הקשבר םֶהיִלַא
 :ָתְחְטְּב רֶׁשֲא הוה ןחְטְּכִה הָמ רושא ךלמ לודנה
 ה הת הָמֲחְלִמל הרוב הצע םִיִתָפְׂש-רבְּדיִּרַא יתָדֹמָא
 6 תנְשמ"לע תחשב הגה יב ָתָהַרְמ יִּכ ּתִחַסְב ימדלע
 אבו וילָע שיא מפי רֶׁשֲא םיִרְצִמלַע הוה ץוצרה הנְקַה
 :ויִלְע םיִחְטְבַה"לָכְל םירצמ"ךלמ העְרפ ןב הָבְקּופְכְב
 ז רָשֶא אוה איִלָהּונָחְמְּב וניהלא הֶוהְידלֶא ילא רמאתחיכו
 הֶדּוהיל רַמאנ ויַתחְּבְומדתֶאְּו ויְתמָבדתֶא והָיקוח ריפַה
 4 םֶרָעִּתַה הֶתַעְו .:ווחְתשת הוד חּבְזִמַה ינפל םלשּורילו
 "מא םיסוס םי פלא ל הָנתֲאְו רושא ךלמה ינדאדתא אנ
 נפ תא בישָת ךיִאְו :םהילע םיִבְכְר דל תַתְל לבת
 9 לל הַמְבִּתַו םינטקה נד יקבע דחא תחפ
 י לע יִתלְע החי יֲלבְמִה תו :םיִׁשָרפל בכה
 ץֶרָאָה"לֶא הלע ילֵא רמָא הָוהְי ּהָתיִחְׁשַהְל תאוה ץֶרָאָ

 תאוה
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 -לֶא הָאֹוְו אָנְבְׁשְו םיִקיְלֲא רֶמאֹו :ּהָתיִחְשַהְו תאֹוַה גו
 ּנָחְנִא םיִעמש יִּכ תיִמָרֲא ףיְבֲע-לֶא אָנ"רָּבַּד הלָשְבִר
 ;המוחה"לע רֶׁשֲא םֶעֶה יואב תילוהי ונילֶא רבְדְתלאְ

 רּכדְל ינדא יִנְחְלָש ךילֶאו ינדא לֶאַה הלשְבְר רֶמאַו ו
 -ע םיבשיה םיִשנֲאָה-לע אלַה הָלֶאָה םיִרְבְדַהדתֶא
 :םֶכְמַע םהינישדתא תֹותְׁשלְו םהיארְחדתא לָכָאְל המחה

 ועמש רמאו תיִדוהְי לודנ"לוקב אָרְכַנ הלשבר דמעמ 3
 ךְלִמַה רַמָא הכ :רּוָשַא ךְלמ לחנה ףלמה יִרְבְּדיִתֲא 4
 -לֵאְו :םֶכְתֶא ליִצַהְל לכוידאל יּ והיקזח םָכל אשידלא וט

 קדוהו נליִצו לצה רמאל הָוהידלא ו והיקזח םֶכְתֶא חַמְבִי
 ועמשת"לא :רושא ךלמ דב תאוה רועה .ןתנת אל ג6

 רֶכֵרב יִתֶא ושָע רושא למה רַמָא הב יִּכ הָיקוהלֶא
 דימ שיא ותו ותְנאְת שיאו ונפנ"שיא ּולְכֲאְו ילֲא ּואְצו

 ץֶרֶא םֶכְּצְראָב ץֶרָאלֶא םֶכְתֶא יתחקלו יאפ"דע ורוב גז
 היכו םֶכְתֶא תיִסיִדַּפ :םימְרְכו םֶחְל ץֶרֶא שוריתו גָד ג

 וצְראדתֶא שיא םיטה יהלֶא וליִצהַה ונליצו הוה רמאל
 יהלֶא היא רַפְראְו תָמֲח יהלֶא היא :רושא דלמ ךימ ו
 יהלֶא-לֶכְּב ימ  :יִדַיִמ ןורמשדתא וליצה"יכו םיורפס כ

 ילוצודוכ ידומ םצְראדתֶא ּוליִצַה-ׁשֲא הָלֲאָה תוצְראה
 רֶבְּד ותא .ּונעדאְלו ושירחיו :ידומ םֶלֶשּורְידתֶא הוה 1
 םִיקילָא אבו :יהְנַעַה אל רמאל איה למה תוצמדיב 2

 דב הָאֹוְו רפפה אָנְבְשְו תיבַר-לע-רֶׁשֲא הילה
 תרֶא ול יהיו םיָדנְב יעורק והיקוח"לא ריִכְזמַה ףֶכֶא
 :הָקְׁשְבר יִרְבּד
 Car. XXXVI. ib וכ

 קשב כת וָדְנְבתֶא ערקינ והיקוח ךלמה עמָשּכ יה א
 תיַפַה-לעירׁשַא ם ביאת הלשיו :הָוהְי תיַּב אב?

Ihתאו 0 תג שר  
 קיונ ץמק v.1.ז"ל ירק םהילגו ימימ ומ. = ירק םחאוצ ד. 19. ויל

4 | 

| 
| 



 703 .JESAIA CAP 37. ול

 םיקַשּכ םיִפַּכְתִמ םיִנָהְפַה ינקז תֶאְו רפופה אָנבַׁשו תֶאְ
 3 רַמָא הכ ולא ורמאמ .:איִבְנה ץומָאדב והינשיילא
 םיִנְכ ואָבְדיּכ הזה םִיה הָצֲאת החְכוִתו הָרָצ-םִי יהָיקח
 + יז לֲא הָיהָי עָמְשָי ילוא :הָדלְל ןיא סל במידע
 ףרחל ייִנדַא \רושא-דלמ לש רֶׁשֲא הְׁשְבַר יִרְבְּד תא
 ףיהלא הוה עמש רשא םיִרָבּדַּב היכוהו יח םיהלֶא
 ה יִחְבַע ואמו :הֶאְצִמִה תיָרֲאְׁשַה ְךעֶּב הָלּפִת ְתאָשָת
 הָּכ והָיְעשָי םֶהיֵלֲא רַמאֹמ :ּוהיִעשי-לָא והיקזח ךלמה
 ינפמ אָריִּתלַא הָוהְי רַמָא | הפ םֶכֵנְדֲא-לֶא ןורמאת
 :יתוא רושא"למ ירענ ּופְּדנ רש ּתְעַמש רֶׁשֲא טירה
 7 ויִקְלַּפַהְ וצראדלֶא בשו העומש עָמְשְו חור וכ ןתונ יִנְנה
 8 רושא ךלמ"תַא ג אָצְמִו הָקְׁשְבַר בש :ֹוצרַאְּב בֶרָחּכ
 5 -לע עמשו :שיכלמ עסנ יכ עמש יִכ הנבללע םַהְלנ
 חלש עמְשיודַתא םחלהל אצירמאל שוכדדלמ הקמ
 ו והָיקְוחלֶא ןורמאְת הפ :רמאל והָיקְזחלֶא םי כֶאְלַמ
 הטופ הָּתַא רֶׁשֲא דיהלַא ךאשידלא רמאל הדוהיידלמ
 גג | דנה :רּושא ךְלִמ ךִיְכ םלשירו ] ןתֶנת אֵל רֶמאַל וב
 תצְאָהלָכְל רושא יכלמ ּושָע רֶׁשֲא תְעַמְׁש הָתַא
 ג ןםיוגה יהְלֶא םתוא יליצהה :לצנה הַתַאְו םמירתהל
 ןדעדינבו ףֵצָרְוןָרָח-תֶאְו ןוגרתא יתובָא ּותָתְׁשַה-רֶׁשֲא
 ג ריעל ךלמו דפרא ךלמ כו תָמֲחְַּלַמ היא + שלתכ רֶׁשֲא
 4 ךיִמ םיִרְפְסַהדתֶא ּוהָיקְִח חקיו :הָועְו ענה םִיורפְמ
 יהָיקח ו השרפיו הָוהְי תיפ לע והארי םיִכָאְלמה
 ה ות :רמאל הוהְידלֶא והיקזח ללפתו :הֶוהְ ינפל
 םיהלאה אּוהדהְפַא םיִבְרְּכַה בשי לארי יהלֶא תֹואָבְצ
 םכימשהדתֶא ישע התא ץַרֲאָה תוכלממ לפל דל
 גז ףניע הֶיהְי חקפ עמשו נָא | הָוהְי הפה :ץֶרָאהדתא

nnהארו ה  
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 ףֶהְחְל חַלָׁש רֶׁשֲא בירח יֵרְבִּד"לְּכ תֶא עַמָׁשּו הֶאְרו
 -לָכדתֶא רושא יכלמ ּוביִרָחָה הֶוהְי םְנמֶא יָה םיִהְלֲא ו
 אל כ שָאְּב םֶהיַהְלֶאתֶא ןַתְנו :םֶצְראתֶאְו תֹוִצְרֲאָה ופ

 :םּודְכִאְו ןָבָאְו ץע םֶדֶאהיִדְי השעמדסא יִכ הָּמֲה םיהלֶא
 תכְלְממלְּכ יעדיו ודימ ּועיִשוְה וניהלֶא הוה הֶתַעְו כ
 ץמָאְדְב והְיִפשי חלשיו בל הוה הּתַאִּכ ץֶרָאָה ו

 רֶׁשֲא לארשי יהלַא הוה רמָא-הכ .המאָל וה ֹוֲחלֲא
 -רֶׁשֲא רַכְּדַה הז :רָׁשֲא ךלמ םיִרֲחנְלֲא יל ָּתְלַלַּפְתַה
 ןיצ-תַּב תלות ל הָגעְל ל הב וילָע הֶוהְי רב
 תְפַלִ תפר ימדתא :םֶכָׁשורי תב הָעינה שאָר ירָחַא
 שוקל נע םורמ אשתו לוק הָתִמיִרַה מיל

 יִּכְכַר בֶרְּב רמאתו דא פרח ליִדְבַע דִָּב :לֵאָרְׂשִי <
 ויזְרֶא תמוק תרֶכְָו ןנְבְל יִתָּכְרי םיִרָה םֹוָרְמ יִתיִלָע יָא

 נָא :ולמְרַּכ רַעָי וצק םֹוָרְמ אֹובָאְו ויִשורְּב ךַחְבִמ הכ
 :רֹוצְמ יואי ל ימָעְפ-הַכְּב בֵרָחַאְו םִיָמ יִתיִתְׁשְנ יתר

 ָהיִּתְרצְו םדק יִמיִמ יִתיִׂשָע ּהָתֹוא קיח ָתְעמְשדאולה 5
 :תוְרְצְב סיר םיִצנ םיִלָג תִֹאְׁשַהְל יֹהְתו ָהיִתאבַה הע

 אָׁשְד קרו הָדָׂש בֶׂשע יִה ּׁשָבְו וּתָח דָיירְצק ןְהיִבְׁשְו וז
 אוב ךתאצו ךתְבְשְו :הָמָה ינפל המר תג ריִצָה 58

 ףננאשו ילא ךזנרתה ןעי ולא .ךזגרתה תֶאְו יִתְעְדָי
 ףיתבישהו דִיְִפְשּב ינְתמּו ךפַאְּב יחח יִתְמְשְו נב הָלֶע
 חיפָס הנָׁשה לֵכָא תואָה ְדְל"הָת : ּהָּב תאּבירׁשֲאְךָרדִב ל

 וָרְצִקְו יִעְרְו תישילשָה הָנָשְבּו סיחש תינשה הָנָׁשַבו
 הָדוהיתיפ תטילפ הָפָסו :םירפ לוכאו םיִמְרְכ ענו

 םַלָשיְרימ יִּכ :הֶלְעֶמְל ירפ השעו הטמל שְרָש הָרָאְׁשִנַה 2
 תרֹואָבִצ הָוהְי תֶאְנק ןיצ רהמ ה ןטילפו תיראש אצת

 רושא ךלמ"לֶא הוה רַמָאהְל ןכ מ :תאֹזההׂשעְת 3
NTאל =  
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 הנמדקיהאָלְו ץ ץה םָׁש הָרוידאְלְו תאזה ריִעָהדלֲא אובָי אָל
 % בוש ּהָב אָבְדרֶשַא Aus :הֶלְלְס ָהיֶלָע ךפשידאלו מ
 הל ריעה-לע יתנו :הֶוהידסִאְנ אובו אֶל תאוה ריִעָהלֲאְ
 36 דאלמ \אצה = :ידבע דוד ןעמלו ינעמְל העישוהל תאוה
 ףלא הֶשִמָחַו םינומשו הָאמ רושא הנָחַמּב הָּכו הוה
 גז ךלנ עסװ :םיתמ םירנְפ םֶלְכ הנַהְו רקפכ .ּומיִכְׁשִ
 6 תצוה יהװ :הנננְּב בש רשָאדדלמ םיִרָהְנַס בש
 נב רצָארשו ךלמרדצו וללא דֶרְסנ | תי הָוחְתְשמ

 ןח"רסא למ טררמ ץֶרֲא טל הֶמַהְו ברב והכה
 :ויִתְחַת נב

 .Car. xxxvul חל
 א ּוהְעׁשִי ויִלֶא אוב תֹוָמְל יהָיקוח הָלְח םַהָה םיַמָיַּב
 ףתיכל וצ החי רמָא-הפ ויָלֲא רמאו איבה ץומָאְדב
 2 ריקהדלֶא נפ והיק ןקזח בקמ :הֶיְחת אָלְו הָּתַא תמ יִּכ
 ג רֶׁשֲא תא ארכו היי נָא ראו :הָיהלֶ לֶלַּפְתַ

 וי שלא היהי-רבְד יהו :לחג ִכְּב וה יקח כי
 ה לאלא הֶוהְי רמָא-הפ ּוהיקוחילא ּתְרמֲא ךלָ :רמאל
 נגה תטמדחתַא יתיאר ףתלפתדתא יּתְעַמׁש יבא דו
 6 + טאל ףפמו + הָנש הרש שמָח ףימזזלע ףסוי
 -הֶו + תאוה ריִעָהְדלַע יתוננו תאוה ריִעָה תֵאְו ְליִא
 הוה רֶכְדַהתֶא הֶוהְי הש רֶׁשֲא הוהְי תאמ תואָה דק
 8 רָדְרְי רשא תולעמה לצ-תֶא בישמ יה :רכד רֶׁשֲא
 שמשה בָׁשתַו תולעמ רשע תִינרְחֶא משב וחֶא תולעמּב
 , והיקוחל בתְכמ = :הָדֵרי רֶׁשֲא תולעמכ תולעמ רשע
 ו ימי ימדב יִתְרַמֲא יא :וילחמ יהו ותלחב הדוהי-דלמ
 וג דאל יִּתְרַמֲא :יִתונְש רֶת יִּתְדַכִפ לאש יִרָעְשְּב הָכְלַא
 יבשיסע רוע ֶדָאטיכאראל םָיַחה ראב הי ה הא

 לרח 45
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 גָהאָכ יִּתְרפק יער לַהָאְּכ ומ הלנה עפנ ירח ולָרָח ו
 -רע יתוש ינמילָשַת הליל-דע םיִמ ינעְצַבְי הָלַּדְמ לח 8

 ;רֶלל--דע םֹומ יָתֹומְצַעהלְּכ רכש ןכ ירֵאַכ קב
 לי ולד הנויפ הָנְֶא ףצפצא כ רע םִמְכ :ינמילשת ו
 יק"רמָאְו רקדאיהמ נע יליהקשע החי םורָמַל ו
 םֶהיֵלֲע ינדַא :ישפנ רמדלע יתונש"לָכ הָּתַּרא הָשָע אַהְו 5
 םולָשל הגה :יניחהו ינָמילַחְתְו יחור ןח ןָהֶּב"לֶכְלו יחי גז

 תְכְלָשחהיכ יִלְּב תחשמ ישפנ ָתְקַׁשָח הָתִאְו רֶמ ילדרמ |
 ךללַהְי תו ָךְדות לִאְׁש אָליּכ :יִאְטַחילָּכ דוג ירא 3
 יִנָמָּכ ךַדוי אוק יח יח ְֲּהִמַא-לֶא רובדיִדְרְ וְרְּבַשְאְל 9
 יתיגינַעישוהל הָוהְי :ְָתמָא-לֶא עידו םינָבְל בָא םיַה כ
 ואְשי והָעשָי רֶמאֹו :הָוהְי תי"לע ונח מלב ןְגנ א

 הק רֶמאְנ .:יחיו ןותשהילע יִחְרְמְו םֶכאֵת תב
 | :הוהְי תיִּב הָלֲעֲא ִּכ תא המ

 .Car. XXXIX טל טס

 לֶבְּביִּדִלִמ חאלב ןֶדֶאְקּכ ךדארמ חלש איהַה תַעָּב א
 :קוחמ הָלָח יכ עמשמ והָיקוחילֶא .הָחְנְמּו םיִרָפְס

 ףֶכָּבַה-תֶא התכְנ תיתֶא םָאְו יהָיקזח םהיִלְע חַמְשִַ *
 "רָב תֶאְו בוטה ןמשה ו תֶאְו םיִמְׂשְּבַה-תֶאְו בהָנַהתַאְ
 רָּבָד הָיָהדאק ויָתֹרְצוִאְּב אָצְמְנ רָשָאלָּכ תֶאְו ויָלַּכ תב

 אבו :תְלׁשִמַמ-לֶכְבּ ותיִבְּב והָיקְח םָאְרָהיאְל רֶׁשֲא 5
 |ּוְמָאהֶמויִלַא רֶמאַֹ והיקזח ךלמההלֶא איִבְנה והְיעִׁש
 ץֶרָאמ והָיקוח מאיו ףילא ּואָבְי ןיאמו הָלֶאַה םיִשְנֲאָ

 רַמאָו ַּתיְִּב וִאְר הָמ רֶמאֹנ :לָבָּבִמ יל יאָּכ הקוחר +
 רֶעֶא רֶבָד ָהיָדיאְל ואָר יִתיֵבְּב רֶׁשֲא-לְּכ תֶא והיו

 עָמְש והְיקוח"לֶא והיעשְי מאו :יָתֹרְצוִאְּכ םיִתיִאָרֲהאְל ה
 רָשֲא-לּכ ו אָׂשִו םיִאָּכ םיִמָי הנה :תִֹאָבְצ הורירַבְּד 6

 ךתיבב
 טמקב יכה +. 18. חיל
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 רויאל לבב הוה םויהדדע ּףיִתֹבֲא ּורְצֶא רשא) ּךַתיִבְּ
 ז דילות רשא ממ ּואְצַי רשא דנו :הוחי רַמָא רָבּד
 8 והיקזח מאו :לָבְּב דל לָכיִהְּב םיסירֶס וָהְו וחקי

 ה כ רמאל רפה ר הוהקרכד בופ יהא
 :יִמָיִּב תָמָאְו םולֶש

 ₪ 042 א. מ

 2 א םֶלֶשּוְרְי בלדלע ּורָּבַד :םֶכיִהְלֶא רמאי ימע ומחנ ומחנ
 החל יִכ נע הצר יִכ הָאְבִצ האל יּכ היל וארו
 : רָבְדַמַּכ אוק לוק = :ְהיָתאֹטַח-לְכְּב םיִלּפִּכ הָוהְי דימ
 4 איל :וניהלאל הֶלְסִמ הַבְרְַּב רש הוה ךרד ונפ
 רושימל בקעה הָיָה ולּפשי הָעְבנו רֶהלֶכְו אש
 ה רשכ"לכ ּואְרְו הֹוהְי דובב הלנת :העְקבְל םיִסְכְרִהְ
 6 הָמ רַמָאְו אָרְכ רמא לוק :רָּבִד הָוהָי יפ יִּכ ודְחַ
 ז שָבָי :הֶרָשה ץיצכ ודסַחלְכְו ריִצָח רְׂשְּבַה"לְּכ אָרְקַא
 :םַעָה ריח ןכִא וֶּב הָבְשְנ הוה חור יכ ץיצ לבנ ליִצָ
 8 :םֶלעְל םּקָי וניהלֶא רבדו ץיצ לבנ ריח שבי
 9 ףלוק חב יִמיֵרָה ןויצ תְרָשבִמ ליל ּהְבְזרַה לע
 הוה ירעל יִרָמַא יאריתדלא מירה םֶלָשורְו תֶרַשְבִמ
 י הָלָׁשִמ יער אוב קָוחְּב הוה יִנדֶא הנה :םכיִהְלַ הנה
 וג הערי ורדע הַעְּכ וינפל ותְלְעְּפו ותא ורכש הנה ול
 9 דימ  :לֵהני תֹלָע אשי וקיִחְבּו םיִאְקְט ץּבְקְי וערב
 רפע שלשב לָכְו ןֶּבִת תֶרָזַּכ םִיַמָׁשְו םימ ומעט רדמ
 13 ןפתדיִמ :םנְואָמְּב תָעְבְגו םיִרָה םלַמַּ לש ץֶרָאָה
 14 הניבו ץעונ ימדתַא :ּונָעיִדוי ותַצַע שיאו הוהְי חּוְרְדתַא
 תובת ּךֶרָדְו תל והרמלו טפשמ חַרֶאְּכ ו והָדמַלְו
 וט ןֵה ּובָשַחְנ םינזאמ קחשְכו ילדמ רַמָּכ םַיוג ןה ונעידוי
 16 יִּד ןיִא ותָיֲחְ רעב יד ןיא ןנָבְלו :לושי קדַּכ םיא
 ,הלומ = 7 יה

 ןגתתאו תוטפה ז. 1. ימ  חנתאב חתפ +.-8. טיל
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 =בׁשֲחְנ ּוהֹתְו סָפֶאַמ יְִּננ ןיִאְּכ םִיֹגַה"לְּכ :הֶלוע ו
 טספה :ולרכְרעַּת תומְּד-הַמּו לא ןוימדת יִמדלֶאְו ול 5

 :ףרוצ ףַסָּכ תָֹקְהְרּו עקר בק ףרצו שח דק
 ַשָקְבָי םֶכָח שָרָח רָחְבִ בקְריאל ץע המרת ןָּבְסִמַה כ
 ששת אולה עָרְת אולה :טמ אל לָסּפ ןיכָהל ול ו

 :ץֶרָאְה תודְסּומ םֶתֹונָבֲה אולה םכְל שארמ דגה אילה
 לכ הטיה םיבגחכ ָהיבְׁשְ ץֶראָה גוחילע .בשיה ₪
 יִטְפש ןיאל םינזור ןתונה :תֶבָשְל לָחֶאָּכ םַחָּתְמַו םיַמָׁש 3
 לב ףא ּערֹו-לַב ףא ועטנ"לב ףַא :הָׂשָע והְתַכ ץֶרֶא 4

 שֶקַּכ הָרְעְסּו ושָכיו םֶהְּכ ףש) םגו סוג ץֶרֶאְּכ שרש
 רָאְש :שודק רמאי הושֶאְו ינְיְמדַת יִמדלֶאְו :םאָשת ה

 םִאְבְצ רֶּפְסִמְּב איצומה הָלֲא אָרְבִימ וארו םכינע םודִמ
 אל שיא הפ ץיִמַאְו םינוא בְרמ אֹרָכי םשב םֶלָכְל

 הַבּתְסִנ לאְרשי רבַרְתּו בעי למאת הָמְל =  :רְָעְנ ה
 -םא תְעְי אולה .:רוכעו יִטְפְשִמ יקְלָאְמּו היה יִכְרד +

 אל ץֵרָאָה תוצק ארוב הָוהְי | םֶלש יִהלֶא ָתְעַמָׁש אָל
 ןיאלו ַחָּכ ףעיל ןתנ :ותְנּובְתְל רקח ןיא עני אָלְו ףעיי 9
 ליִשָכ םירוחבו נו םיִרְעְ פע :הָבְרנ הָמְצְע םינוא ל
 צורי םיִרָשְנַּכ רָבא ולי חכ :פילחי הָוהְי יוקו :ּולָׁשָּכי ו

 :ופעיי אל וכל ועָיי אָלְ
 .Car 1. אמ אמ

 ורבי וא ושי חָכ ּופיִלֲחַי םיִמָאְלו םייא ילא ושיִרָחַה א
 והארקי קדצ חָרוִממ ריִעה ימ :הָבְרקִנ טְפְׁשִמל יָּדחַי ?

 שָקְּכ ופרח רֶפָעּכ ןתי רי םיכְלִמו םיוג ונפל ןתו ילנרל
 :אֹוב אל ויִלְגַרְב חרא םולש רובעי םפדרי :תְׁשַק ףִדנ 3
 ןושאר הָוהָי נא שארמ תורדה ארק הֶשָעְו לעפיִמ 4
 ץֶרֶאָה תוצק ּואְריְו םייא ּואְר .:אּוקדינַא םנֹרֲחַא-תֶאְו ה

 ודרחי ירד רו ו
 ךל ךל חוטסה 6.27 = ןאכ רע. 26. קוב ץמק + ג מ
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 6 רמאיויָחֶאְלּו ורע והעְרדתמ שיא :ןיְתֶאַּובְרְק ודרחי
 ז םבלוהדתֶא שיטּפ קיִלָחְמ ףרצ-תֶא שח וחי :סְוֲח
 :טֹומִי אל םיִרָמְסַמְב והקוחנ אוה בוט כלל רמא םעפ

 8 עֶרָז ְךֵּתְרַהְב רש בקע ידבע לארשי הָתַא
 פ היִליִצָאְמו ץֶרָאְה תוצקמ תקוה רשא יִבָהֶא םֶהְרְבִ
 :ףיתפאמ אָלְו ףיתרחְּב הָתַאדיִדְבִע דל רמאָו ְיִתאָרְק
 תצא הלא ינאי עָתְש תדלא יא מעי אָריּת"לַא
 ומְלָכְו ושבי ןַה :יקדצ ןיִמיִּב ךיתְכקמְת"ףא ְךיִּתְרוע-ףַא
 :ֶּדביִר יׁשְנַא וֵדְבאו ןיִאְכ יהי ְךַכ םיִרֲהַה לכ
 וג םָפָאְכו ןיאְכ וֲהי ףתצמ יִשְנַא םֵאְצִמִה אלו םשקַבִת
 13 ךְניִמְי קיזחמ ףיהלא הָוהְי נא יפ :ףתמחלמ ישנא
 14 תעלות .אריתדלא :ףיתרזע יִנֶא אָריִתְילא ךל רמאָה
 שודק ךלֲאו ההיא ףיתרש ינא לֵארְׂשִי יתמ בכי
 וט תריפיִפ לעב שָדָח ץּורָח גרומְל ךיתמש הנה :לֶאְרְש
 ו ירו םרזת :םיִשֶּמ ץֶּמַּכ תֵעְבת קדתְו םיִרָה שּדְּת
 שודְקּב הָוהיב ליגת הָּתַאְו םתא ץיִפֶּת הָרְעְמּו םאְשִּת
 וז ןבישקְבְמ םנֹוְבֲאָהו םנעָה לְלַהְתַּת לֶאְרש
 יהלֶא םַנָעֶא הָוהְי יִנֶא הָּתְׁשְנ אָמֲצּב םנוׁשל ןיִאְו םימ
 8 דותְבּו תורָהְנ םייפשדלע חתפִא :םֶבוֲעֲא אל לארי
 יאצומל הָיצץְראו םימ"סנאל רֶּבְדִמ םיִׁשֲא תוניעמ תעְקְּ
 ופ םביִשָא מש ץעֶו טֵדֲהו הָפש וֵרֲא רֶּכְדִמּכ ןּתֶא :םימ
 כ ּועְדְו ארי ןעמל .:ודחִנ רׁשֲאְתּו רֶהְדִת ׁשורְּב הָבְרַעְ
 שודקו תא] הָתְשִע הָוהָי-די יִּכ ודי וליִּכְשִיו ומישיו
 גג שינה הָוהָי רמאי םֶכְביִר וברק :הָאְרְב לֵאָרְׂשִ
 גג רַשֶא תא ּונָל ודיג ושינו :בקעַי למ רמאי םֶכיִתיִמְצִ
 העד ונבל הָמיִשְנְו ודיגַה הגה הָמ | תנשאָרֶה הָיְרְקִּ
 3 רוחָאל תויתאה ודינה :ונעימשה תואְָּבַה וא ןְתיִרֲחָא
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 אר הָעֲּתְׁשְִו ועְרְתְו וביטיתדףא םָּתַא םיהלֶא יִּכ הָעְדנְו
 :םֶכָּב רחבי הבעות עפָאמ םַקְלְעַפו ןיאמ םֶּתַאְדַה :וָּדָחַי 4
 ימָשְב אָרְקִי שמשדחרוממ תאו ןופְצִמ יתוריעה הכ

 דיגההימ :טיִמדסֶמָרְי רצוי ֹומְכּו רַמֹהומְּכ םיִנְגְס אביו
 ףא דִנמְדיִא ףַא קידצ רמאנו םִנְפַלִמּו העְלְנ שארמ

 הגה ו ןוצק ןושאר :םֶקיִרְמִא Rodi ףא עימָשמ א 1

 ספא ןוא םֶלָּכ וה :רָבד ביש סלאש ץעוי ןיאו 9

 :םַקיּכְסִנ ּוהֲתָו חור םהישְעִמ
 .Car. XLU במ 5

 ויִלָע יחור יִּתַתְנ ישפנ הָתְצְר יִרחְּב ובְדְדִמְתֶא ידְבַע ןה א
 עיִמשידאְלְו אשי אל קעצי אל :איצװ םינל טָפַשִמ ל
 אל הָהכ הֶתשפו רוכשי אל ץוצר הנק :ולוק ץוחב 3
 -דע ץורי אלו הכי אל :טפֶשִמ איצוי תַמָאְל הָנְבִכִי 4
 רמָא-הכי = :ולחי םייא ותְרּותְל טָּפְׁשִמ ץֶרָאְּב םישָי ה

 היאְצאְצו ץראָה עקר םהיִטיִנְו םימשה אָרוּב הוה ו לֵאָה
 הדו ינא :ּהָּב םיכלהל ַחּורו היִלָע םעְל הָמָׁשנ ןַתנ 5

 5  תירָבל ו ראו דיפ קוחאו קדַעְב תאר
 ריפָא רָגְסִמִמ איצוהל תורוע םיניע חקפל :םיוג רואל ז
 ידובְכּו מש אּוָה הָוהְי נא :ךשח יבשי אָלַּכ תיִּבמ 5

 ואָבְדהְנה תָנשאָרָה :םיִליִסְפל יִתְקהְתו ןתֶאהאָל רֶחַאְל 9
 :םֶכְתֶא עימשא הֶנְחְמְצת םֶדָמְּב דינמ נא תֹׁשָדחְו

 שה ירי ץֵרָאָה הצקמ יִתְלהְּת שְדָח ריש הוחל וריש י
 בשת םיִרצַח ויו רָבָדמ אשי םָהיִבְׁשִו םיא ואלו וג
 הָהיל ומישָי :וחְוצי םיָרָה שארמ על יבש נרי רדק ו
 שיִאְּכ אַצָי רֹובַּכ הָוהְי ודיג םייאָּב ותְלַהְתּו דובָּכ 3

 :רּבנֲהו זָבָאזלע הירצדףא ירי הָאנק ריעְותמְחְלַמ
aD wrיתישהה =  

 חישאונ תוטפה צ. 5. שמ = קיזב ףמק צ. ₪  ירקיהאננו +. 23, אמ
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 ג4 םבשֶא הָעְפֶא הָדלּכ קפַאָתֶא שירחא םלעמ יתישָחַה
 וט שיבוא םָּבְׂשֲעדקָכו תועבגו םיִרָה ביִרָחֶא :דַחָי ףאשֶאְו
 16 םכיִרְוע יקסלוהו :שיבוא םימנָאו םייאְל תֹורָהנ יתמְשו
 ְךׁשְחַמ םיִׂשֲא םכירדא עדיאל תֹוביִתְנְּב ועלו אל י רב
 םתישע םיִרָבּדַה הָלֶא רושימל םישקַעָמו רואָל םהינפל
 וז לֶסּפַּב םיִחְטְּבַה תשב ושְבָי רוח ּוסְנ :םיִּתְבַַע אלו
 ג ועמש םישְרִחה :ּוניִהְלֶא םִתַא הָכַפַמְל םיִרְמְאָה
 נפ ׁשֶרָהְו ידכעיסא יּכ רע ימ :תוֶאְרל טיְּבַה םירְועה
 : זרוהְי דבַעְּכ רעו םלׁשִמַּכ : לוע ימ חֶלְשֶא יִכָאְלַמְּ
 ג הָוהְי ועֲמְׁשִי אלו םִינְָא ַחֹוָקָפ רָמשַת אלו תוָּבַר תיאר
 2 זיסע אּוהְו י:ריִּדאְו הרות ליצגו וקדצ ןעמל ץַּפְח
 ובל ויה יאבחה םיִאְלְ יִתְבְבּו םֶלָּכ ז םירוחב ַחֲפַה לוסשְ
 23 תאו ןיזָאי םֶכְב ימ :בֵׁשָה רמאְךיאְו הָפשִמ ליצמ ןיאו
 24 לאְרְשיו בלעי הפושמל ןפְנימ :רוחָאל עמשיו בישקי
 ולה < ויכרדב ּובְאדאְלְו ול ּונאַטח יז הוהְי אולה םיזובל
 הכ זזעְו ופָא הַמֲח ויִלָע דפשיו :ותְרִתְב עְמְש אל
 -אלְו וב"רעְבּתַו עלי אָלְו ביִבְּסַמ והטְהְלִתו הָמֲחְלִמ
 :םלדלע םישי

Car. 11. Jbןמ  
 א =לַא לֵאָרְשִיךְרֶצְו בעי ךאְרּפ הָוהְי רמָא-הּכ הֶּתַע
 2 רֹובְעתיִּכ :הָּתִא-יל ְּךְמַׁשְב יִתאֵרכ ףיתְלֲאג יִכ אָריִּת
 ׁשֲאדומָּב לכ ףופְמְשְי אל תורה יִנָא ָתַא םִיַמַּב
 ג דיְִלֲא הוה נא יכ :דֶבירעבה אל הָבָקְלְו הֹוְכִת אל
 תְבְסו שּוָּכ םירצמ ּףְרפְכ יתת) דעישומ לַארְׂשִי שודק
 + ןֵתֶאְוְֶתְבַהֲא יגאו תְדּכְכִנ ןניעְב ּתְרְקְי רֶׁשֲאמ :ְּיתְחַּת
 ה ִּּתְאדיִכ אָריְתילַא ::ָּׁשְפנ תחת םימָאלו ףיִּתְחַת םֶדֶא
 6 ןופצל רמא :ּצְּבִקא ברעממו דערז איִבֶא חרזממ נָא

 ינת
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 הָצְקִמ יֵתֹנְבּו קוחרמ יֵנָב יִאיֵבָה יִאָלְכּת-לַא ןָמיֵתְלּו יִנּת
 -ףא ויתרצי יתארב יֵדֹובְכְלְו ימשב אָרְקנַה לכ :ץֶרֶאָה ז
 :ימל םָיאְ םיִׁשְרַהְוׁ שי םיניעו רועדסע איצוה :ויָתישָע 8
 תאז דיג םֵהָ ימ שולי ּופָסאְו וחי יְַק ונהל 9

wo eye 

 לא nd ונפל אוה ינאי לבת יל ינמאתו יערת
 יִדָעְלַּבִמ ןיאו הוה  יִכְִא יִכְִא :היהידאל יֵרֲחֲַאְו גג
 רֶז םֶכְּב ןיִאְ יִּתְעַמְׁשַהְו יתעשוהו יתָדגה יֵכֹנָא :עישומ ג
 ןיאו אוה נָא םוימדסג :לַאדנַאו הוהידסאנ ידע םּתַאְו ג
 םֶכלַאְג הָוהְי רַמָאדהְכ = :הָיָבישָי מ לעפָא ליִצַמ יִדָימ 4

 םיִהיִרְב יִתְַרהְו הֶלְבְב יִּתְחְלְש םנעמל לארשי שוד
 ארוב םכשודק הָוהָי יִנֲא :םֶקְנִר תזנָאָּב םיִּדשְכְו םֶלָּכ וט
 ְךֵרָּר כ ןתוגה הֶוהְי רַמָא הב :םֶכְכְלמ לֵאָרְׂשִי 5
 וָּתַהִי זּזעְו ליח סוסודבְכְר איצומה :הָביִתְנ םיזע םִיַמָבּו גז
 תנשאָר ורכז" :ְּבָכ הֶתְשַפַכ כעד ומוליהלב ובְּבׁש :5
 חמצת הֶתַע הֶטְדַה השע ננה :ּננפהתהלַא תונְמְדכְו ופ

 :תוְרָהְנ ןומישיב רד רָּכְדִמַּפ םישֶא ףא ָהיִעָדְּת אולה
 רָּבְדַמַב יִּתַתְניִּכ הנע תְבּו םִיִגִת הָרָׂשַה תי יִנָדְּבְכְת כ
 יִתְרצי זפעי :יִריחְב יִמַע תוקשהל ןמישיכ תורהנ םימ ו

 יב תענויכ בלע תארק יִתאיאָלְו :ורפסנ יִתְלְַּת יל
 ינתְדְּבַכ אל דִיַחְבְו ףיתלל הש יל תאיִבַהאָ :לאְרשי

 נקרא :הנובלב דיתְענוה אלו החנמְּב ךיִּתְדבַעָה אל ג
 חבטה ךא ינָתוֲרֲה אֵל חב | בֶלְחְו הָיכ ףָסָכַ יל

 זרָהֹמ אּוָה יִכְנָא יכנַא :דִיִתְנַעַּב יִנַתָעְגוֶה ךיתואטַהְּב הכ
 הטפשנ נְריכוה :רֶלְֶא אל ךותאטהו ינעמל דיעשפ א
 תּגטָח ןושארה דיְבָא :קָּדְצת ןעמל הָּתַא רַפס דָחָי יז

 ךיצילמו
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 א םרֲחַל הָנתֶאְו שק ירש לָּלַחֲאו :יִכ ּועְׁשפ צילמו
 :םיִפודנְל לֵאָרְׂשְִו בקע

 דמ .Car. XLV דמ

 2 א רֹמָאהּכ גוב יתרְחְּב לאְרשו יהבע בקע עמְש הע
 בקי יִדְבַע ארית"לא רי ןטפמ רצו ףשע ה
 + "לע םיִלְְנְו אמצע םִיִמדְקְצֶא יִּכ וב יִתְרְחְּב ןורשיו
 4 ּוחְמצְ :ּיִאְצֶאְצְ"לע יִתְכְרְבו ךעְרזלע יחור קָצֶא הָשְּבִ
 ה זךוהיל רמאי הֶו :םִיִטדיִלְבִילַע םיִבְרַעְּכ ריִצָח ןיִבְּב
 םׁשְבּו הוהיל ּודָי בָּתְכִי הו בכְעיםׁשְב אָרְקִי הָח נא
 6 וְלָאְגְו לֵאָדְׂשיָלַמ הָוהְי רַמָא-הְכ | הכי לאְרְשי
 :םיִהְלָא ןיִא יִדְעְלַבמּו ןודמא נֲאו ןושאר ינַא תואְבְצ הוה
 ז םֶלֹוע--מע יִמּושמ יל ָהָכְרַעְו הָדיִגְו אָרְקִי יִנַמְכדיִמ
 -לָאְו ּודָחְפִתִדלַא :ומָל ודי הֶנאָבְּת רָשֶאְו תויַתֶאְ

 שיחה ידע םּתִאְו יתדגהו ףיתעמשה אמ אָלֲה הָרַת
 י ןבֶלְּכ לָסָפ"יִרְצְו :יִתְעְדַילְּב רוצ ןיִאְו ידָעְלַּבמ ּהולֶא
 שא יי : ו -->בו ואְרידלַּב הָמַה םֶהיִדַעְו וליעוידלַּב םָהיֵדוִמֲחַו והת
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 י :ליעוה יתקבל ְךָסנ לספו לֶא רָצְייִמ ּוׁשְבי ןעמל עד
 וג םֶלָכ צְבַקְתי םֶדֶאְמ הָּמַה םיִשָרְחְו ושבי ויִרְְחילָּכ ןה
 12 יִלַעָּפּו דְצִעִַמ לרב שָרָח :דִחָי ושְבָי ָּדֲחְפִי ודמָעי
 םעֶר--םנ וחפ עורב ּוהלְעְפִַ והָרצי תֹובָּקַמַבּו םֶחּפּב

 וק הָטְנ םיצע שָרָח :ףעו םימ הָתְשדאל חכ ןא
 והָרֲאָהְי הָנחְמַבּו תעְצְקִמַּב והשעי דָרָׂשב יהָרֲאָחְ
 :תרִּב תֶבָשְל םָרָא תַרֶאְּפְתּכ שיא תינְבַתְכ והשעמ
 14 רַעְייִצְעְּפ ּולַמַאו ןולאו הזרת חיו םיזרא ולדתְרְכל
 וט םבָהְמ חו רעָבְל םֶרָאְל הָיהְו :לֶּדני םֵׁשגְו וְרֶא עט
 והָׂשָע ּוחְּפְשיו לאלַעְפַיִףִא םֶחְל הָפָאְו קישידףא םָח
 ו רָשָּב ֹוָצָח-לַע שָאדומְּב ףֶרָש ויִצָח :ומָלידְנְִיו לָסָפ

ON ERלכאי  
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 יתומח חֶאָה רמא| םחידףא עֶּבְׂשִו ילַצ הָלֲצְ לאי
 וליד ולְסְפל הֶׂשֲע לֵאל ותירָאְשו :רוא יִתיִאְר גז
 אל :הָּתֲא יל יִכ יֵנליִצַה מא ויָלֵא ללפתיו חַּתְׁשְ 8

 :םָתֹבל ליִכְשַהְמ םָיניע תוארמ חט יּכ נבי אלו ועד
 צה רמאל טֶנּובְתְדאְלְו תעָד אלו וללא בישידאלו ג9

 הדַלְצֶא םֶחֶל וְלָחְנילַע יִתִּפָא ףאו שאדמב יתְפרש
 :דונסֶא ץע לובְל הֵׂשֲעֲא הבעותל ותו לכאו רַשְב

 אָלְו ושְפְנְתֶא ליציזדאלו המה לתוה בל רֶפֲא הער כ
 לֵאָרְשִו בקע הָלֵא-רְבְז = זינימיּכ רקשדאולה רַמאי גג

 :ינשנת אל לֶאְרְשִי הֶתִא ילדדְבע ד פר הָתְאדידְבַע יִּכ
 :ּיתְלְַני יכ ילֶא הָבוש ד .ףיתאטה ןְנעְָויִפָשְפבֶעְ יִתיָחְמ 5
 וחצפ ץֶרֶא תיִּתְחִּת ּועיִרָה הוה הָשָעִהיִכ םִיַמָׁש ור ג

 לַאְרשיִב בעי הָוהְי לאני וב ץֶעְדלָכְו רענ הנר טירה
 הָוהְי כנא ןֶמָבמ רצו .דלא) הוה מאהל * :רֶאָפְתַי א
 תַפַמ :יִתֶאְיִמ ץֵרָאָה עקר ידבל םימָש הטנ לפ הֶשָע הכ

 רָחֶא .םיִמָכִח .בישמ .ללוהְו .םיִמְסְקְו םיִּדַּכ תותא
 םיִלְִׁ ויָכָאְלִמ תַצַעְו ודבע רַבְּ םיקמ לכי םָתְעַדו <

 היִתובְרִחו הגבת הוה יִרָעְלו בשות םלשּוריל רמאה
 רַמאָה :שיבוא דיתרהנו יברח הלוצל רַמאָה :םמוקא ₪

 הבת םלשוריל רמאלו םלשי יִצְפָהלַכְו יער שְוכְל
 :דַקָו לכה

 .Car. XLV המ המ
 יטימיב יתְקוחַהְדרֶָשָא | שֶרְוָכְל וחישמל הָוהְי רָמָאדהְּכ א

 נפל חתפל התפא .םיִכְלִמ ינְתָמּו םיג נְפְל דרל
 :בירודהו ךלא ונפל נא :ּורְגְסי אֵל םיִרְעשו םיְַל ל
 יִּתַתְנְו :ַעדנָא לןרב יֵחיֵרְבּו רַבְׁשֲא הׁשוח תֹוְִלד רֶׁשְוֲא 3

 נָא יִכ עה ןעַמְל םיֶרְהְסִמ ןנמְממו ךשה תורְצִא דל
 הוהי
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 4 בעי יִּדְבַע ןעמל :לֵאָרְׂשִי יהל ּךְמָׁשְב אָרוקַה הוה
 :ינתעדי אלו קגכא ךמשכ דל אֵרָקֲאְו יריחפ לאְרְו
 ה !יֶנתְעְדְ אל ָךְרוַאֲא םיהלֶא ןיִא יִתְליְז דוע זיא הוה ינא
 6 יִדְעְלְב סַפָאְהִּכ .הָבָרְעממּו שָמְשדחרממ ּופדָי ןעמל
 ז םולֶש השע ךשח ארובו רוא רצוי :רוע ןיִאְו הוה יא
 8 ּופיִעְרַה :הלא-לְכ השע הָוהְי יִנַא עֶר אָרוְבּו
 עשיר ץֶרֶאדחַהְפִת קדצלז םיִקָחְׁשּו לעממ םימָש
 9 בֶר וה | :וָתאָרְּב הָוהְי נָא דַחָי היִמְצַת הָקָדְצּו
 ורציל רמח רַמאֹיַה הַמְדֲא יׂשְרֲח-תֶא שח ורציתֶא
 באל רמא וה :ול םידידיא ךֶלְעפּו הָׂשעתהַהַמ
 11 שודק הָוהְי רמָאדהְפ = = :ןיליחְתיהמ הָשָאְלו דילותדהמ
 יד לכ נבל ינולאש תוזתאה ורצויו -לֶאְרְשי
 ג ידי יא יתארְב היפ םָרָאְו ץֶרֶא יִתיִשֶע יִכֹנֲא :ינְוצַּת
 13 "לבו קָדָצְב ּוהָתֹריִעַה יִכְנֲא :יתוצ םַאָבצ-לָכְו םימׁש ומ
 לוהמב אל חלשי יתולגו יִריִע הנבידאוה רשיא ויָכָרְּד
 14 הוהְי רַמָא | הָּכ :תואבצ הָוהְי רמָא דחשב אל
 ורבעי דע הָּדִמ יִשְנִא םיִאְכְסּו שוכדרחסו םִיִרְצִמ עיני
 דיל ּוקתְשי דילאו ורבעי םיקזכ וכלי ךירָחֶא יהי דלו
 וט לֵא הָתַא ןַכֶא :םיהלֶא סֶפֶא דוע ןיאו לא דּכ דא ולְלּפְת
 16 םֶכָכ ומלכנסגו וׁשֹוּב :עישומ fora יהלֶא רֶתִתְסִמ
 גז הוהיּפ עשונ לֵאָרְׂשִי :םיִריִצ ישְרַח המְלַּכַב וכלה ודי
 :דע ימלוע-דע וְמְלְכִהיאָלְ ושבת םימלוע תַעּושְּת

 ג םםיהלָאְה .אוה םָיִמָשַה ארוב הוה"רמַא הָכיִּכ
 בשל ּהֶאְרב והתדאל הנכ אּוָה השעו ץראה רצי
 19 וקְמּב יִּתְרַכַד רֶתְַב אל :דוע יאו הוה ינא הָרָצ
 ליהי יגא ינושקב והּת בלע ערול יִּתְרַמֲא אל ְךֶׁשֹה ץֶרָא
 כ וָּדְחִי שנתה יאָבְו ִּצְבָּקַה :םיִרְשיִמ דיִגמ קָדְצ רב
 םיִלְלַּפְתִמּו םלַספ ץע"תא םיאשנה ועדי אל םיוגה יִמיִלּפ

 -לא
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 ימ ודחי ועו ףא ּוׁשָנַהְו ודינה :עישוי אֶל לָאזלָא 21
 ךיאו הָוהְי נא אולה הריגה אמ םֶדָקמ תאו עימשה
 דנּפ :יִתְלּו ןיא עישומו קידצדלא ידָעְלַּבִמ םיהלֶא דוע

 יב .:דוע ןיאו לַאדנָא יכ ץֶרָאיסְפאילָּכ עָשּוהְ יִלֶָא 3
 עֶרְכּת למ ב םושי אָלְו רֶבָּד הקְדצ יֵפַמ אי יִתְעַבְש

 תֹוָָרְצ רַמָא יל הויב ךא :ןְשְל"לְּכ בש רבי 24
 ְקְּרצִי הוהיכ :ֹוב םיִרָחנַה ל ושבו אבי ויָדָע זָעְו הכ

 לֶאָרְִ על וֵלְלְהִהַ
 .Car. XLVI ומ ומ

 רֶמֵהְּבלְו החל םֶהיֵּבַצַע וָה ֹובָנ פרק לָּב עֶרָּכא
 אל וחי יעָרְכ ֵכְרְכ :הפיעל אָשמ תוטומע םֶכיתֲאשִנ ל

 וַעְמְש :הָכְלַה יבשפ םשפת אשמ טלמ לכי
 "יִנִמ םיִסְמַעְה לארשי תיּב תיִראשלֶכְו בלע תיִב יֵלֲא
 הָביש"דע) אוה יגא הֶנקו"דעו :םַחָרינִמ םיִאשנה ןטְּב
 :טלמָאו לָפְסֶא נָא אָשָא נאו יתישע יא לָבְסֶא נא
 בילה :הָמְדְנְו ינולַשִמַתו שתו יִנוימדִת ימל .

 והשעיו ףרוצ ּורְּכש ולכשי הֶנָקַּב ףָכָכְו סיִכַמ בח
 והחינ ּוהְלְבְסִי תכיל והָאְׁשִי : :ווחְתְשי"ףא ודני 5
 הלו וילא קעצַײדףא שימי "אל ומיקממ דֹמעו וּתְחַת
 וששאתהְו תאזזורכז :ונעישוי אל ותרצמ  הָנַעְ
 בא יִּכ םלועמ תונשאר ּורְכְ :בל-לע םיעשופ ּוביִׁשָה
 ריׁשאַרְמ דינמ :ינומְּכ סֶפֶאְו םיהלָא דש א לא
 --קֶכְו םוקְת יִתָצָע רַמא ושענראל רֶׁשֲא םֶדָּכַמּו תיִרָחֶא

 שיא קחרְמ ץראמ טי הָרְזִמִמ ארק :הֶׂשֲֲא יֵצְּבָה יי
 :הָנָשַעַא ףא יתר הָנֲאיִבֲא--ףַא יתרבדדףא ותַצָע
 יתָקְרִצ יִתברְק :הָכָדְצִמ םיקוחרה בל ירכא ילא ועָמְש 1

 הדעשְת ןייִצְב תת ךחאַת אָל יִתְּושְתו קחרת אל
 :יִתְרֶאְּפת לאְרשיל

 הר קימ ףמק +. 13. ק יתצע . 1 זמ
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 א ךיא ץֶרֲאָלִבְׁש לֶבְּבִִתַכ תלּותּב רֿפֶעלַע יָבָׁשויִדְר
 :הֶננעו הכר ךלדוארקו יפיסות אָל יִּכ םיִרָשַכ"תַּכ אַ
 2 קושיילנ לָבְשיּפְשֶח ֵתְּמַצ ילג חמק יִנֲחַטְו םיתר יחק
 3 חָקְצ םֵָנְַּתְפִרַה הֶאְרִת םג ךתורע גת :תּורחְנ רבע
 4 שוחק מש תֹוִאָבְצ הָוהְי טלַאְג = :םֶדֶא עֶנפֶא אָלו
 ה אָל יכ םישכ"תפכ ךשחב יִאְבּו םמוד יבש :לֶאְרְשי

 6 יִמע--לע יִּתְפַצק :תֹוכְלממ .תֶרָבִּג ךְלדואְרְקי פיסות
 "לע םיִמֲחְר םֶהָל תָמׂש-אל ריב םנתָאְ יִתָלַחִנ יִּתְלַלַח
 7 תרֶרָבְג הָיְהֶא םלועל יִרָמאָּתַו :דֶאְמ לע תדְבְכה ןקו
 :ּהָתיִרֲהֲא ּתְרַכְו אָל ךבל-לע הָלִא תמשדאל דע
 8 הָבְבְלּב הָרָמָאָה חטָבְל תָבְשיַה הָניִרֲע תאויִעַמׁש הָתעְו
 :ללוכש עֶדֲא אָלְו הָנמְלַא בשא אַל דע .יִספִאְו נא
 9 ןְמְלֵאְו לּוכְׁש דָחֶא םֹיְּב עֵגָר הָלֶאיִתׁש ְּךֶל הָנאֹבָתְו
 :ראְמ ְךירְבַה תַמְצְִּכ ְךיפְׁשְכ בֶרְב ךילָע ּואְּב םֶמְתְּכ
 י איה ךתעדו ְךְתַמְכָח נָאר ןיא ְתָרֹמֶא ְךתְעָרְב יֵחְמְבּתַ
 ו: ְךיִלָע אָבּו :דוע יקפאו נא ךכלב יָרְמאֹהנךְתָבְבוׁש
 הַר ִלְכּוִת אֶל הוה לע לפתו ּהרחש יעדת אל הָעְ
 ו לורָבִחְב אנידמע :יעָרֲח אל האש םָאתּפ לע את
 ליעוה יֶלְכּוִת יליא ךירועמ תגי רֶׁשֲאב ךיפשכ בָרְב
 13 ךיִׁשוְו אָנוהְמִעי ךיתצע םֶרְּב תיִאְלִנ :יצורעה ילוא
 רֶׁשֲאַמ םישְדָחְל םיִעיַדֹוְמ םיִבָכִּכַּב םיזחַה םִמָׁש ּורְבְה
 4 חתֶא וליציחאל םתפְרש שא ׁשֵכְכ יָה הנה :ילָע ואבי
 :ודנְנ תבָשְל רוִא םֶמָחל תֶלָחנ"יִא הָבְהְל ךימ םָׁשְפַ
 ומ ורָבָעְל שיא ךירוענמ יִרְחְס תעְָי רֶׁשֲא לדה ןק
 :ךעישומ ןיא עת

 ועמש
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Caz. .אה Mb חמ 

 יִממּו לֵאָרְׂשִי םַשָּב םיִאְרְקִה בקעײתיב תאזדרועמש א
 לֵאָרְׂשִי יהלאבו הָיהְי םַעּב | םיִעָבְׁשנַה ּואָצְי הָדּוהְ

 ואְרְקִנ שךקה ריעמ"יכ :הֶקְדִצְב אָלְו תַמָאָב אֶל ריב 2
 :וִמש תואְבְצ הָוהְי ּוכֲמְסִנ לֵאָרְׂשִי יִהלֶא-לַע

 םםֶאְתְפ םַעיִמְשְִו ואְצְי יפמו יתדגה אמ .תונשאָרֶה 3
 רָע לורפ דוג הָּתֲא השק כ יתעדִמ :הָנאָבְסַניתיִשע 4
 ףיִתְעְמְשה אובְּת םרפְב אמ ל דינאְו :השּוחנ ְָחַצַמו ה
 הרוח ָתְעמׁש :םֶוצ יִכְסִנ יִלְספּו םֶשֶע יִּבְצע רמאהְַּפ 5

 תֹוָרְצְנו הֶתַעִמ תּושְדָח יִתְָשמְשה ודיגת אולַה םתַאְוהֶלְּ
 םֶתְעַמְש אָלְ ייפ אמ אלו ואְרְבְנ הת :םָּתְעַדְיאָלְו ז
 זכו ָתְעַדִי אל םג ָתְעמָשדאל םג :ןיִתְעַדְי הנה רמאתְפ 5

 ןָמְּכמ עשפו דוגבת דוב יּתְעַד יִכ נָא הֶהּתפִדאְל זָאמ
 ךְלדמְטחֶא יִתְלַהְתו יפא ךיֶרֵאַא ימש עמל דל ארק 5
 ףיתְרִחְב ףסְכְב אָלְו יתְפַרְצ הגה :ּףָתיִרְכַה יִּתְלְבְל י
 רחאל יֵדֹובְכּו לחי ךיאדיכ הׂשֲעֶא ינעמְל ינָעמְל :יִנְרכְּב ג
 אּוה"ינא יאְרְקִמ לֵאָרְשְִו בלעי ילא עמש = אֶל ג
 ימיו ץֶרֶא הדסי ידףא :ןורחא נָא ףא ןושאר יג 5
 םֶכָלְכֹוצְבָּקַה :וָדָחיָדְמַעַיםָהיֵלֲא נא ארק םִיָמׁשהָהְּפִמ 4

 ֹוצַפָח הָׂשֲעי ֹובֵהֲא הָוהָי הָלֵא-תֶא דגה םֶהְב יִמ ּועְמְׁשו
 ויתֹאבְה ויתאְרקרףא יִּתְרַבד נֲא נא :םיִדְׂשַכ ערק לָבָבְּב וט
 רָתַּפַּכ שארמ אָל תאֹוּועְמׁש יֵלֲא ּוְבְרְק זּוּכְרַד חיִלְצִהְו 6

 ינחלש הָוהְי ָנֹדֲא הָּתִעְו יִנָא םָש ּהָתוָה תעמ יִּתְרַכד
 הוהי יא לאְרשו שודק ךלא) הוהי רמה = חוו וז
 אול :ףלת דָדְב ךְקירְדַמ ליעוהל ְךְרֶמלְמ הלא ו

 :םיה ילנפ דתקדצו ךמולש רֶהנכ יקנ יתיִצמְל תְבשקה
 "אלו תָרכִאל ויִתועמכ עמ יצאו ךעְרז לוחכ יה ג

 דמשי
 קימ ץמק +2
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 כ םיּדְׂשַכִמ ָחְרַּב לָבָּבִמ ּואְצ :יִנָפְלִמ ומש דמשי
 ץֶרָאָה הצקדדע ָהואיצוה תאו ועימשה ודינה הר לקְּב
 21 םֶכיִלַה תֹוברָהְב ואַמִצ אֵל :םֶכעיוּדְבע הוה לֵאג ולמא
 2 םולש ןיא :םִָמ וב רוצ-עקב ומְל ליזה רוְצִמ םימ
 ;םיעשרל הוה רַמָא

 ממ .Carp אז. טמ

 א ןָמְבמ הָוהְי קוחְרמ םיִמָאְק ובישקהו ילא םייא יֵעְמׁש
 2 קרח בֶרָחְּכ יִפ םָׂשו :ימש רוה יִמָא יִעָמִמ יִנֲאָרְכ
 :יִנְריִּתְסַה ותַפְשַאְּב רּורְּב ץחל ינמישינ ינאיכחה ודי לַצְב
 ? נאו :רֶאְּפְתֶא ךפ"רשא לֵאָרְׂשִי התְאדידְבע יל רמו
 יטּפשמ כא יִתיִלַכ יחפ לָבָהו התל יִּתְעַנְ קרל יִתְרַמָא
 ה קדְוהי רַמָא | הָּתעְ :יהלֲא-תֶא יל הָיהְיתֶא
 אל לֵאָרְׁשִ ויָלֲא בעי בבושל ול דבעְל | ןטְּבִמ יִרְצ
 6 לָפָנ מאו יט היה יהלאו הוה יניִעְּב דבְּכֶאְו ףסָאי
 לארשו ירצו בקע יטְבשדתא םיִקָחְל דב יל המ
 הרצקידע תעשי תיהל םייג רוָאְל לתת םישָהֹ
 ז -הֹוָבִל ושודק לֵאָרְׂשִי לֵאג הְוהָרַמֲא הָּכ :ץֶרֶאָה
 םירש ממו יִאְרְי םיִכְלָמ םילשמ דָכִעְל יג בָפְתִמְל שפג
 :ּךִרַחְבִ לאש .שדק ןְמָאג רֶׁשֲא הָוחְי ןעמל ווחָתְיו

 8 ץרָעּושי םויבו דיתיִנע ןוצְר תעְּב הֶוהְי רַמָאוהָּכ
 ליִחְנהְל ץֶרֶא םיָקָהְל םֶע תיִרְבְל לנִתֶאְו דרעא דיתרזע
 9 ְךׁשְחַּב רשאל ואצ םירוסָאל רמאל :תמְמְש תֹולֲח
 י ובְָרִי אַל :םֶתיִעְִמ םייפְשדלְכְכו וטרי םיכְרד"לע ולגה
 ם;הנו םֶמֲחְרִמִיּכ שמשו בָרש םכידאלו :אמצו אלו
 וג יִתְלְסִמ רה יִרָהְדלַכ יִתְמְשְו :םֶלַהְנְי םִימ יִעּוְּבַמ"לַעו
 12 םימו ןופְצִמ הָלֵא-הנהו ואבי קוִחְרְמ הָּלַאזהנה :ןימרי
 13 םירה ּוחְפֹ ץֶרָא יליגו םימש ּוגְר :םיניס ץֶרָאמ הָלַאְ

 הנר
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 ןײצ רָמאְתי | :םֵחַרְי ונעו ומע הָוְי םַהְנִיִּכ הגר 4
 םהרמ הלוע שא הַכְׁשִתַה :ינָהְכׁש ינדאו ני ינוע וט
 -לע ןק :ּדחְּכְשַא אֶל יבא הֶנְחַכְׁשִת הָלֲאמנ נֶַבְּכ 5
 יס 4 נב ורהְמ :דיִמָּת יִדְגְנ ךיתמוח דיתקח םִִפַּכ גד
 לכ יאר ד ;יִע ביבסדיאש :ואצנ ךממ ךיביִרָהַמּו 8

 ישְבְלתיִדַעַּכ םֶלְכ יִ הָוהְיְְ ינָאיַח ּךָכואָב וצְּבקְ
 ךְתְסְרַהץְראְו ךיתממָשו ךיפבְֶח יִּכ :הלַַּּ םיִרְשקְתו 39
 ךינְזָאְב ורמאי דוע :דךיעלכמ וקחרו בשוימ יִרצִת הָּתַע יִכ כ
 תְרמִאְו :הָבְשאְו יִלְיהַשִג םוקמה לדר דילכש נב א

 ןהָלּג הומו הֶלּוכש ינו הָּלֵא-תֶא ולידלי ימ בלב
 הָפיִא הלא יכל יתראשנ לא ןה ללג יִמ הֶּלֲאו הרוס
 ידו לא אָשֶא הנה הוה ינדָא רכָאהכ א :םָה
 ףָכילע ְיֵתנְבו ןֶצהּב ְינְב ואיכַהְו יקנ םיִרָא םיִמע-לֲא

 םיפא ךיקינימ םֶהיֵתֹורְׂשְוְיֹנְמָא םיִכְלִמ יָה :הֶנאַשְנִת 5
 הוהי נָא תעלו וכחלי ךילנר רפעו דליות ץרא

 יִבְׁשיבֲאְו ,מוקלמ רובנמ חקיה = :ַױק ושבידאל רֶׁשֲא א
 הי לופג יבש"פנ הָוהָי רַמָא | הָכיּכ :טלְמְו קיִצ הב

 ְךנְביתֶאְו םיִרָא יֵכנֲא ךבירְתאְ טלי ץיִרְ חיקלמו
 סיִסָעְכְו םֶָשְּב"תֶא ךנומתֶא יֵּתְלַכֲאַהו :עישוא יכנָא ₪

 לא ךעישימ הי נא כ רבלון סמ
 :כקעו ריִכֲא

CARE ‘9 3 

 החלש רָׁשֲא םָכמַא תּתיְִכ רֶפְק הז יא הֶוהְי רַמָאוהְּכ א
 םְכיתְנשַּב ןה ול םֶכְתֶא יִּתְרַכְמְדרָשֶא ישונמ ימ וא

 יא יִתאָּב עודמ :םֶכְמִא הָחְלְש םֶכיֵעְׁשפְבּו םָּתְרַּכִמִנ 3
 םבָאְו תּודפמ ידי הָרְצְק רוצקה הָנֹע ןיִאְ יִתאָרְק שיא
 תרורָהְנ םיִשֶא םי םיִרֲחֲא יִתְרענְּב ןה ליִצהְל מכ יֵּכְדיֵא

SRP: °°רברמ  
 קיוב ץמק .v.18 צ. 25. בקע תוטפה ז. 14. שמ
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 5 ׁשיבְלַא :אָמָצַב תֶמָתְו םימ ןיִאמ םֶתְנִד שָאְבִת רָבָרמ
 + ןַתְנ החי ינדֶא | :םֶתּוסְּכ םיִשֶא קשו תורדק םיִמָׁש
 רֶכְַּּב וריִעָי רָבֶּד ףעידתֶא תּועָל תַעְדְל םידומל ןושְל יל
 ה דחַתָפ הוה ינדא :םיִדּומְלּכ עמשל ןזא יל רי ר רֶקּבַּב
 6 יִתַתְנ לג :יתעפנ אל רוחֶא יתירמ אל יכנאו וא יל
 :קרו תֹומְלְכַמ יִתְרתְסַה אל ָּפ םיטרמל יוחלו םיכמל
 ד יִּתְמש ןפ"לע יִתמְלְכִנ אל ןכ"לע ילדרעי הָוהָי ינדאו
 8 מ יִכיִדְצַמ בורק :שובא אלהכ עדאו ׁשימְלַחַב נפ
 9 ןה .:ילא שני יטפשמ לעבמ דַחָי הָדמענ יִתֲא .ביִרָ
 ולבי דָגּבַכ םֶלְכ ןה יִנעיִשְרִי אוהדימ ילזרזעי ; הוהָי ינדא
 י ודבַע לק עמש הוהְי אָרָי םכָב ימ : םֶלָכִאָי ׁשָע
 ןעשיו היה םֵׁשְּב הבי ול הנ ןיִאְו םיִכשָח ּדֶלָה ו רשא
 ג: | ּוכְל תוקזז :יִרְזַאָכ שא יחדק םֶכְלַכ ןַה .זויָהְלאּב
 כָל תאֹזהָתְְה ידמ םהרְב תֹוקיִזְבּו םֶכָשֶא ריִאְּב
 :ןּובָכְׁשִת הָכֵצעמְל

 אנ כ
 א רּוצ--לָא ּוטיִּבַה הָוהָי ישקבמ קדצ יפדְר ילא ּועְמש
 2 םֵהְרְבַא-לֶא טיבה .:םֶּתְרִַנ רוב תָבָקמדלֶאְו תבע
 והְכְרְבִאו ותארק דָחֶאדיּכ םֶכְלְלוחִּת הָרְׂשלֲאְו םֶכיִבָא
 % םשיו ָהימברְח-לְכ םהנ ןויצ הוהְי םחַניִכ :ּוהְברֲאְו
 דֵצֲמִי הָחמשו ןושש הָוהְידנְּכ ּהָתְבְרַעְו ןֵרעַּכ הָרְּבְדַמ
 4 ימואלו מע ילא ובישקה | יוהָדְמְ לוקו הָדוח ּהָּב
 םכימע רואל יִמָּפָשמו אֵצַת יתאמ הָרֹות כ נאה יֵלֲא
 ה יִלֶא ּוטְפְשַי םימע יערת יעשו אָצְי יקדצ בורק :צינרא
 6 וככיניע םימשל ואש :ןולֲחַװ יעורזהלאו וקו םיא
 ץֶרֶאָהְ והלמנ ןְׁשעְכ םיִמְשהיכ תחתמ ץֶראָהלא טיבה

 זכלועל תעשי ןתומי ןְכומְכ ָהיִבְשְיו הָלְבִּת רָב
 היהת

 6 אטשפכ ץמק ף. 6. = קווש רחא שגד ד. 4. = ןאכ דע <. 8. איכ
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 קָדָצ יְִוְי ילא ֵעְמׁש :תֶחַת אֶל יִתְקְדַצְו הָיָרּת ד
 "לא םֶתֹפְּדנִמּו שוא תַפְרָ ואְריִתְלַא םבלב יִתְרּות םע

 !תכדצְו ספ םֶלְכאי רמו ׁשֵל םלְכאָי דנָבכ ִּכ יתֲחַת 3
 שבלי בע יבוע = = :םיִרוד רודל יִתְעׁשו היהת םכשְל 3

 -תַא אֹוְלָה םיִמְלְש תוריד םֶדָל ימי יִרֲּע הוי עור וע
 אודתא אולה :ןינִּת תֶלְליחַמ בהר תֶבצהַמַה איה +

 רה םייקמעמ הָמְשַה הָבַר םוָהְת ימ םי תָבַרֲחמַה
 ;דֶנרְּב ןויצ ּואָבּו ןובּושי הֶוהי הפ ;םיִלואְג רבעל ג

 ןוננ וס ןוגישנ הָחְמְשו ןושֶש םשאר"לע םלוע תחְמשו
 יאריתו תאדימ םַכְמֲהנְמ אּוה יכנא יִכנָא יא  :הָחְנֲאַו 9
 ףשע הו חּכְשתו :ןתנ ריצה םֵדֲאְּבִמּו תומָי שונא וי

 תַמָחינָּפִמ םַה-לָּכ דימָּתדַהְפִתַולְרֶא דו םִיִמָש הנ
 רקמ :קיִצמַה תֶמֲח היא תיָהְׁשַהְל ןנוכ רֶׁשֲאַּכ קיִצִמַה 4
 יכנאו :ומחל רכחו אלְו תחשל תומידאלו חַתְפִהְל הע וט

 :וִמָש תִאְבְצ הוה וילג ּוִמֲהו םוה ענר (a יללֲא הוה
 הסולו םימש עטנל ּדיתיפּכ יד לצבו ד ךיִפַּב יֵרְבְּד םָׁשֲאְו 5
 ירועתה יִרַרְעְתִה | :הָּתֶא מע ןוצל רמאלו ץרא גז

 ותמִח .םָכ"תֶא הָוהי דָימ תיִתָש רֶׁשֲא םלשורי ימוק
 הל לַהְנמ ןיא :תיִצָמ תיִתָש הָלעְרתַה וכ תַעַבְקדתֶא 8

 :הֶלּדִנ םינָבהלְבמ די קיזחמ ןיאָו הָדְלְי םנָב"לְּבמ
 בַעְרָהְו רָבֵׁשֲהְו דֶשַה דל רני ימ ךותארק הָנַה םִיָתׁש ג
 תוצוחדלפ שארב ובכש פלט ְךֵנְב :ךמחנא ימ בֶרָחַהְו כ
 כָל יָהלֲא תרעג הוהידתמַה םיִאלמה רמכמ אותכ גו
 ףינדא רמָאְדהְכ = :ןימ אלו תֶרְכשו הינע תאז אניעמש ג

 םֹוָכדתֶא ךָדָימ חקל ה:ה ומל בירי לוהלאו הוי
 התותְשל יפיסותדאל יִתְמַה םֹוכ תַעבְקדתֶא הָרְעְרַּתַה
 דוע ה זע

 קיזב ץמק +. 16. אחלוגסב ץמק +. 13. םיטפוש תרוטפה +. 12. ערלמ ד. 8.
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 ₪ הרבענו יתש ךשפנל ורְמֲא-רְׁשַא ךינומ ךִיְב ָהיִּתְמשְו :דוע
 :םירְבְעל ץוחכו דג ץֶרָאָכ ימיׂשתַ

Car. LO. JJ 

 א םֶלָשּורי דִתְרַאְּפִת יֵדְנַב ו יִׁשְבל ןויצ דע ישבל ירוע יע
 יֵרֲענתַה :אָמֶטְו לרע דוע ךבדאבי היכו אָ יִּכ שָדַּה רי 2

 היֵבְׁש ךראָוצ יִרְסומ ֹוָּתַפְתַה םָלָׁשֹוְרי יבש ימוק רַפְעִמ
 := | אלו םֶתְרַכְמְ םנח הוי דָמָא הכיפ '
 "דַרָי םירצמ הֹוהְי ינדא רַמָא הָכיִכ | זּולאְנִת ףסכְב +

 ה "המ הָּתעְו :וקשָע םַפֲאְּב רּושַאְו םש רוגל הָנשאְרְב מ
 -םאְנ וליליהי ולשמ םנח ימע הכלי הוהְי-םָאְנ פרל

 ןכל ימש ימִמ ערי ןכל :ץֶאֹנמ מש :םיַהילְּכדימָתְו הוה 5
 "לע ּוואָנהַמ = | :ינגה רפדמה אוההינָאיּכ אוהה םויב 7

 עימשמ בוט רשבמ םולש עִמשמ רֶשבְמ ילגר םיִרָהָה
 מ ואַשנ דיפצ לוק והלא למ ןויצל רמא הָעּושי 8

 פ ונגר והצפ :ןויצ הוהי בּושּב ואָרי ןיעפ ןיע יִּכ ונגר ודי
 :םלשור לֶאְג ומע הָוהְי םֶחְניִכ םלשּורי תֹוָבְרח ד
 י -לָּכ ארו םיוגַהלָּכ יניעל ושדס עורזתא הָוהְי ףשְח

 םֶשַמ ּואָצ ורוס ורוס | 1 ;וניהלא תעושי תֶא ץֶרֶאְיִסְפַא 11
 ו? אָל יִכ :הוהי יל אְשְנ ורבה הָכוִמ וָאָצ וענה"לֲא אָמְמ
 הָוהְי םֶכיִנּפל ךַלהיִכ ןוְכלַה אָל הָפּונִמְבּו ואצת ןיּפחְב

 בורו יִּדְבַע ליכשי הנה | :לֶאְרְשי יהלֶא םֶכְּפְמִאְמּ 8
 תַחְׁשִמְַכ םיכר יל יממש רֶׁשֲאַּכ :דאְמ הבנו אָשְנ +

 וט ויִלָע םיּכר םיוג הז ןכ :םֶדָא ינּכִמ וראתו והאְרמ שיִאמ
 רׁשֲאְו ואְר םֶהְל רפְסְדאְל רש יִּכ םהיּפ םיִכְלִמ צפי
 :וננופתה יעמשדאל

 . .Car. LOT ג
 ג א "לע :הָתָלְנִנ ימדלע הָוהְי עורו ּנְתְעִמְׁשִל ןיִמָאָה יִמ

Ain co eeקנויכ  
 a קידב ץמק ץ.10. יקולשמ ד. 5. יוק יחתפתה ז.2. | עולמי 2

. 
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 רָדָה אָלְוּול רַאה-אל הָיִצ ץֶרָאמ שרשכו ויִנָפְל קני
 שיא םישיא לֵדֲחְו הָזבנ :והֵהְמְחנְו הָארמאָלְו והָאְרַנְ 3

 אלו הֶוְבְנ ּוָמִמ .םיִנָפ ךתְסמְּכּו ילֵה עודו תוְבאְכַמ
 ונחְִאו םֶלָבְס וניִבאְכַמּו אָשְנ אוק ֹונְלֲח ןֵכֲא :ּוהְנְבְׁשֲה 4
 וניעשפמ ללחמ אּוהְו :הָנעמּ םיהלֶא הָּכְמ ַעּוְנ הְנְבׁשֲח ה

 -אָּפְרנ יִתְרְבְְב יִלָע וממולש רסומ ּניתונועמ אָּכְדִ
 ענפה הוה ו וכרדל שיא ּניֵעת ןאָצּכ ּנְלְּכ זנָל 5
 הֶשָּכ ליפי אלו הנע אוהו שגנ :ּנְלְכ ןוע תא וב ז

 :ויפ חַתְפַי אלו הָמְלֲאנ הז ינפל לַטְרְכו לבי חכטל
 ץראמ רוגנ יכ חָחושי יִמ וְרודדתֶאְו הכל טְפְׁשמְמּו רֶצֵעַמ 8
 -תֶאְו ורָבַק םיִעָׁשְרתֶא ןתינ :ֹומְל עג ימַע עשפמ םייח 9
 הוה :ויפב הָמְרַמ אָלְו הֶשָע סָמְחאְל לע ויתמּכ ריִשָע י

 ךיראי עֶרז האר ושפנ םשֶא םיִשְּמיִא ילָחַה ואָּכד ץפַה
 עבשי הָאְרְי ושפנ למעמ :חַלַצְ ודְָּב הָוהְי ץפחו םיִמָי 1

 | = :כְּבְסִי אוה םָתנְו םיִּברְל יֵּדְבַ קידצ קידְצנ ֹוּתְעַדְּב
 = תתחמ לֶלָש כלי םיִמּוצֲע-תֶאְו םיֵּבַרב ֹוָל-קְלַהֲא טל 12

 | "אַטַח אוהו הנמנ םיִעְשְּפדתֶאְו ושְפִנ תומל הָרַעַה רֶׁשֲא

 נפ םיעשפלו אָשְנ םיכר
Caz. LIV. TJ 

 דיפ הָלֶה"-אל ולחצו הנר יִהְצִּפ הָרָכי אָל הרקע ירי א
 | יביחְרַה :הָוהְי רַמֶא הלב ינּבמ הָמִמושדיִנְּב םיפר 5

 יכילאה יכשחת"לא וטו דיִתונְכשמ תועיריודלֶהֶא םוקִמ
 עֶר יִצְרְפּת לואמשו ןימידיּכ :יקוח ךיתדתיו ךירתימ 5
 אלחיכ יאריִתִלא ::ובישוי תומָשְנ םיִרֲעְו שלי :םג +

 לימולע תַשָב יִּכ יֵריַפְהַת אלחדיִכ ימְלכה-לַאו ישובת
 לילעב יִּכ :דועירכות אל דיתוטמלא תַפְרָהְו יְּכש
opלָכ יהְלֶא לאְרְשי שודק לאו מש תיִאְבְצ הוה יג - 

icץראה ה  
 תוטפה םנו חנ תוטפה צ. 1 ד"נ קוב ץמק +. 7. 8. 11. גייל

 קיזנ ץמקץ.4. קיוב מק ג4 ואלמץ.3. אצתיכ
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 6 ףֶאָרְכ חור תבוצעו הָביֹוִע הָשאָכְיִּכ :אָרָקִי ץֶראָה
 ז ןְמָק ערב ְָהלֶ רַמָא אמת יִּכ םיִרּועְנ תשא הוה
 6 יִּתְרמְכַה ףצכ ףָצַׁשְּב :דצּבקַא םיִלדְנםיִמֲחְרְבּו ךִּתְבנִ
 :הֶוהְי ךלַאְג רֶמֲא ְךיִּתְמַהְר םָלע דָקָחְבו .ךממ עגר נפ

 9 רוע חנייִמ רכעמ יִּתְעַבְׁשנ רֶׁשֲא יל תאז םנ ימי
 י םיִרָהָהיִּכ ּךָּבְדרַעְנַמו לע ףצקמ יִּתְעַבְׁשִנ ןכ ץֵרֲאָה-לַע
 תיִרְבּו שומייאל ךתאמ ידסחְו הָניֲמומּת תֹוְבגַהְו שמ
 11 הָרעֹכ הנע * :הָוי דמחרמ רַמָא טמְת אל ימולש
 ףיקדסוו ךנְבֲא ךופפ ץיפרמ :יכגא הגה הָמָהְ אָל
 ג חח נְבַאָל ירשו ךיתשמש דפְדּכ יִתְמְשְו :םיִריִפּפַּב
 19 ברו הוי ידומל ךנְּבהלֶמו :ץֶפַחיִנְבַאְל ךְלּובְנלָכו
 44 יִאְריִ אָלְיִּכ לשעמ יקחר יננופת הקדצב :ְינָב םולָׁש
 וט יתואמ ספא רי רג ןה לא ברקת"אל י יִּכ הֶתחְמִמּו
 9 ַחָפֹנ ׁשֶרָח יִתאָרְּב יכנָא ןה :לופי ךילָע ךָּתַא ךֶנימ
 תריחשמ יִתאָרּב יִכְָאְו והשעמל ילכ איצימו םַהָּפ שאב
 גז "םּוקּת שללו הֶלְצִי אֶל יל רצוי יִלּכלְּכ :לָּפַחְל
 םתקדצו הוה ידבע תלֲחנ תא יעישרת טפשמל תא
 :הָוהְייִאְ "אמ

 הנ 02. 1. הנ
 א ורכש וָכְל ףַסַּכ וקדא רשאו םימל כָל אַמְצילּכ יה

 יש אלְּב םכעיְ בחלל :סנהלקשת הָמָל
 :םֶכְׁשִפַנ ןׁשָּדּב נתת םֹוטלְכֲאו ילֶא עומש ועָמש
 3 זרֶתְרְכְאְו םָכְׁשְפַנ יִחְתּו ועמש יִלֶא ּוכְלּו םֶכְנִא וטה
 4 םימואל דע ןה .:םינמאְגה דוד ירסח םֶלּוע תיִרְּב םֶכָל
 ה יֹונְו אָרְקִּת . עדתדאל וג ןה ;םיִמָאל הוצִמּו דיג ויָּתַתְ
 לארשי שודקלו ףיהלא הָוהְי ןעמל וצורי ףילא דועדידאל
 יכ 007

 האר תוטפה +. 11. ןאכ דע ז.10. = ימיכ איכ ד. 8. די
 | קווש רחא שגד +. 4. הי | קמ מק ז. 17. קההז.א.
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 ותויהב ּוהָאְרְק ִאְצמַהְּב הָוהְי שרד י :דראפ יכ <
 -לֶא בש ויָתֹבְׁשִהַמ ןוָא שיִאְו ֹוכְרַּד עַשְר בע : בורק ז
 אל יִפ :חולפל הָּבְריהיכ וניהלֲא-לָאו יהמֲחְרו הוה 8

 :הוהְי םָאנ יִכְרִּד םכיכרד אלו םֶכיִתובשחַמ יִתובְשחמ
 זבָכיִכְרִּדמ יכרד .יהְבְג ןּפ ץרעמ םמָש יהְבְנְיִּכ

 גְלָשַהְו םשָּגַה דרי רָשָאַּכ יּכ :םֶכיִתְבְשָחַמִמ יִתבְשְחַמּו י
 ץֶרֶאָהיתֶא הָורהא יב בושָי אֵל הָּמשְו םיִמָשַהְדִמ

 היה ןפ :לכאל םֵהָלְוערול ערז ןתגְו החימצהְו הָדָילִהְו ו
 קרָשָעְסִא יִפ םקיר ילא בושידאל יפמ אָצְי רֶׁשֲא יֵרָבְד

 הָחְמָשְבִיִּכ ויקהל רֶׁשֲא חילצה יּתְצַפָה רֶׁשֲאתֶא ו:
 םֶכיִנֶפל ּוָחצְפַי תּוָבְגהְו םיָרָהַה ןיִלְבִּת םיִלָשְבּו ואצת

 ;רָלֵעַי ץוצענה תחת :ףְכיאָהְמִי הָדָׁשַה יִצְְלָכְו הָנר וג
 תוִאְל םֵׁשְל הוהיל הָָהְו סַדַה הָלעירפרּפַה תחת שוב
 :תרְּכִ אל םֶלֹע

 Car. LVI. J ונ
 ;רָמורקהיק הָקָדְצ ושעו טָּפְׁשמ .ּורְמש .חֶוהְי רמָא הב א
 דרָשעי שונא יֵרְׁשֲא :תולנהל יתְקְדצְו אֹוטְל יִתְעּוש

 ודי רמשו וללהמ תְּבַש רמש הָּב קוי םֶדֶאְרְבו תאז
 הוהידלֶא הולגה רָכְגַהְּב רמאידלאו :ערְִלָּ תושָעַמ 3

 םיִָסַה רמאידלָאְו ומע לעמ הוה ינלידְבַי לדְבַה רמאל
 רשא םיִסירָפל הָוהְי רַמָא | הָכיַּכ | :שֶבי ץע נא ןֶה 4

 םיִקיוחִמּו יתָצְפִח רשאפ ּרַחָבּו יִתותְּבַשד תֶא ורמש
 ביט םִשָו די יֵתֹמֹוֲהְבּו יִתיִבְּב םֶהָל יִּתֲתָנְו :יִתיִרְבְּב ה

 :תַרָכִי אל רשא ולְרֶתֶא םלש םש תנְבמּ םנָּבִ
 םֵׁש-תָא הבהאלו ותרשל הוהידלע םיולנה רַכְנַה נבו 6

 םיִקיוֲחַמּו ו וכלחמ נ תֶּכַש רמְׂש-לּכ סיִדְבעל ול תויהל הוה

 תיִבְּב םיִּתְחַמְשְו ישְדְק רַה-לֶא םיִתואיִבָהְו :יִתירְבְּב ז
elיתלפת =  

 חנתאכ חתפ 04. ק חזתחו . 18. םיונכשאה גהנמכ ךליו תוטסה ז.6. | ןאכ דע +. 5 הנ
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 יתיב יִּכ יָהְבומ-לִע ןיצְרְל םֵהיִחְבַת םֶהיֵתְלֹע יְִלפִּת
 ץֵבַהְמ הֹוהי ינדַא םָאְנ :םימעה"לכל אֵהָמִ הפ" 8
 יִדש ותַָח לכ * :יצְּבִקנל ויָלֲע ץבקַא דע לארשי יחדנ 9

 יאל טל םיִרַָע ופצ :רעיב ותְיַחלְּכ לָכָאְל ווא
 םיככש םיזח חבל לְכוי אֶל םימלא םיִכְלְּכ םֶלּכ יָד
 גג הָמָהְו הָעְבְש ועדי אל שפני םיִבְלְּכהְו :םנְל יָה
 ועְצְבְל שיא ו םכרדל םֶלָּכ ןיִבָה ועד אל םיער
 גג בי הָוכ הָיָה רָכׁש הָאְּבְכנו ןיײהָהְקֶא ותא ּוהְצָקִמ
 :דאמ רָתָי לֹוָדָנ רחָמ

Car. LVI. IJזנ  
 א םיִפְסֶאְנ דָקָחְיִשְנַאְו םל-לע םָׂש שיא ןיִאְו דָבֶא קידצה
  םולש אוְבְי :קידצה ףסָאנ הָעְרַה ינפמדיכ ןיבמ ןיאב
 3 הָנהדובְרְק םָּתַאְו | וחְבְ דלה םֶתובְּכָשִמלָע וחי
 4 יִמדלע ּוְַפְתִת 'מ-לע :הנתו ףאנמ עבו הנע נְב
 עֶר עשפ"ידְלְ םֶּתַאדאִלַה ןושל ּוכיִרָאָה הפ ּוביִחְר
 ה םידְליה יטחש ןנעְר ץעלְּכ תחת םיִלֵאָב םימחנה :רקש
 6 םה לח לחיק ;םיִעְְּסַה יִפעְכ תחת םיִלָחְנּ
 ללעה הָחְנִמ תיִלַעָה ' ּךֶסנ ָתְכַפָׁש םֶהְל"סנ דלג םה
 ז -םג ְּךָבָכְׁשִמ תמש אש ַהֹבָנזרַה לע :םֶחָנֶא הלא
 תמש היּזִמַהְו תללה רַהַאְו :חַבְו הפול תיִלָע םש
 -תרְכּתו דבּכׁשִמ תבַהְרה ילַעְתו תיל יתאמ יִּ ורכז
 9 ללמל ירָשּתו :תּזָח דִי םֶבְּכְשִמ ָתְבַהָא םָהִמ ךל
 יליִפשפַו קחרמדדע דילצ יחלשתו דוחקריכְרתו ןַמׁשּב
 י תיח ׁשָאט ּתְרַמָא אל ּתַעְנ ךּכְרד בֶרְּב :לואְשדדע
 גג כ יִאְדיִּתַו תנִאְּד יִמתֶאְו :תיִלָח אל ןכדלע תאָצָמ ךדָ
 יִנָא אלה ךבללע תמשחאל ּתְרְז אל יִתואְויִבֹוכְת
 וג דתקדצ דא נָא :יִאָריִת אל יִתואָו םָלֹעמּו הָשָחִמ

 -תאו
 ה רסח +. 9. קיזנ ץמק +. 1, זיכ ק"זמ ץמק 04. ירק תסוצ יתבר יצ +. 10. ןאכ דע +. 8. ויינ
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 -תֶאְו ףיצובק ךְליִצי ְךקעְב :ךוליעוו אָלְו ךישעמהתַאְו 3
 שרייו ץֶרָא-לַהְנִי יב הָמוחַהְו לָבָה חי ַחּורזאָׂשִי םֶלְּ

 לושכִמ ּומיִרְה ךרההפ ולסדולס רֶמֶאְו * ישדק רה 4
 ֹוָרָכְו דע ןכש אשנְו םֶר רַמָא הכ יִכ :ימִע ךְרַדִמ וט

 תויקהל חורדלפשו אָכְּדתֶאּו ןיֶכְשֶא שודקו םורָמ מש
 ברא םלועל אל יִּכ :םיִאּכדנ בל תויחהלו םיִלָּפְש חור 5

 יא תמָשְ ףוטעי נְפְלִמ םורייכ ףוצְקִא הָצנְל אָל
 ל ףצקַאְו רתסה והכאו יתפצק ועְצּכ ןועב :יִתישָע וז
 םלשאְוּוהַהְנאְוּוהאּפְרֶאְו יתיִאְרויִכְרּד :יִּבִל ְרַדְּב בָבוש 9
 זבולש | םולש םִיִתְפְש ב ארוב :זויִלְבַאְלְו ול םיַמְחְנ 9
 םיַּכ םיִעָשְרַהְו :ויִתאָפְרּו הָוהְי רמָא .ביחקלו קיחְרְל כ

 ןיא :טיטו שפר וימימ ושרגו לי אָל טקשה יּכ שנ
 :םיִעְטְרל י יהלֶא רמָא םולש

Caz. LVN. ml Al ak 

 מעל גרו ףלוק םֶרָד רֶפושַּכ ךשחת-לא ןֹורָנְב אָרְק א
 ןושרדי םוי ו םי יִתואו :םָתאֹטַה בעי תיִבְלּו םעָׁשפ ?

 טּפְׁשִמּו הָשָע הָכְָצרׁשֲא יונְכ ןּצְפִהי יֵכָרָד תעדו
 זכוקלא תברק קרָצְדיִטְפְשמ ינולָאְשי בע אל ולא
 עדת אלו ונשפנ ונע תיאר אלו ונמצ המל צפה

 ןה .:ּושנְנת םֶכיִבְעְיכְ ץְפנאָצְמַּה םֶכִמְצ םזּב ןה +
 ומּוצְת-דאל עשה ףֶרְנֶאְּב תוּכְַלּו ּומּוצְה הָצַמּו ביִרְ

 והְרָקְבִא םוצ יָה :םֶכְלק םורָמּכ עימשהל םויָכ ה
 רָפַאְו קשו ושאר ןמְנאְּכ ףכְלַה ושפִנ םֶדֶא תנע םי
 ד אילה :הָוהיִל ןוִצְר םֹיְו םּוצדדאָרְקִּת -הֶוְלַה עי

 ;רֶמֹומ תדְגַא רתה עשר תֹובְצְרַה וקתפ הַרָחְבִא םוצ
 ספ אולה :ּוקָתְנִת הָטֹומ"לְכְו םישפח םיצוצר חלשו ז

 םרע הֶאְרְתְיִכ תָיִב איִבָּת םידורמ םיילענ ךמחל בערל
 ותיסכו

 שגדנ יצר צ.3. "קוב ץמק ז. 2. חינ קייב ץמק .20. יול בינ 19. רופכ םוי תרטפה +. 14. זייכ
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 ףרוא רחש עָקְבִי א :םֶלַעְתִת אָל ךְרָשְּבִמו ותיִסְכ
 הָוהָי דובָּכ ךקדצ לנפל ְַלָהְו חָמְצִת הָרֵהְמָּדְתַכְראו
 דם יִנֵנַה רמאו עּוׁשִּת הָנֲעַי הוהיו אָרְקַּת וא ַּפְסאי
 קַפְתְו :ןןָארָּבְַו עּבְצֶא חלש המ ךכוִתִמ ריִסֶת
 ףרוא ךשהב חַהֶו עיפשת הנענ שפת דךשפנ לערל
 תֹוחָצְהַצְב עיְִּׂשִהו דיִמָת הָוהְי דַחְְו :םיִרהָצּכ ךתְלפאו
 רֶׁשֲא םימ אָצֹומְכו הָוְרְְְכ ז תייָקְו ץילחי ךיתמְצִעו דָשְפִנ
 זרד יִדְסוִמ םֶלוע תְבְרָ ךֶמִמ נבו :וימיִמ ובכל
 :תֶבָשְל תובת בבושמ ץֶרפ רגל אָרְקְו םוקת רוד
 9 ָתאָרְקְו ישדק םזְב דצְפַח תושע ֶּלְנַר תּבַׁשִ ביתא
 דופרה תושעמ ותָדְּכְכְו דָּבְכַמ הָוהְי שודקל גע בשל
 4 ףיִּתְבַּכְרהְ הָוהידלע עת ָא :רֶבּד ברד |ּצַּפֶח אוצממ
 יפ יכ בָא בלע תלחנ מלכא ץרא יִתְומְבלַע
 יזרָּבַּד הָנהְ

GT 1 

 סס

 ש-)

- 

- 1 

 1 טפ

 שנ 042. .LX טנ

 א :ַעוְמשִמ וא הֶדְבְכְדאלְו עישוהמ הָוהְי"דְי הרצקהאל ןה
 2 םםֶכיהְלַא ןיבל כני םיִלּדְבַמ ו םכיתנלעהסא יִכ
 3 םקיפכ וכ :עֹומְׁשִמ םָּכמ םִנְפ ּוריָתְסַה םָפיִתואְטַחְ
 רֶקְשורְבּד םֶכיִתוְתְפַש ןָעָב םֶכיִתועְּבְצִאְו םדב ולֲאָננ
 4 טָפְשנ ןיאָו קֶדָצְב אָרקדךיא הֶנְהַת הָלע םָכְנשִל
 :ןא דילוהו לַמע ורָה אָושדרְּבִדְו והתדלע חוְּב הָנמָאְּב
 ה םֶיִציִבִמ לכאָה וגְרֶאְי שיִבָּכִע ירוקו ועקב ינֹעְפְצ יציב
 8 אלודנבל ווהידאל םֶהיִרוְק :הָעְפֶא עֶקְבּת הָרוזהְו תו
 םמח לעפו ןאישעמ םֶהיִׁשֲעַמ םֶהישְעַמְּב ּוסַּכְתִ
 ז יקְנ םָּד ךפשל ולקמיו ּוצרָי עָרְל םֵהיֵלְנַר :םיפְִּ
 5 ךרד :םֶתולְסְמְּב רֶבֵׁשְו רש ןוא תובשחמ םֶהיִתְבְשְחַ
 ושקע םֶהיִתוְביִתְנ םֶתְלְנִַמְּב טפשמ ןיאְוּועדָי אל םולש

 םהל השור ששששא
 קיונ מק ד. 8. האלמץ.2.טינ  ןאכ דע ועו4. יו ריחי +. 44. חיינ
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 טְּפְשִמ קַהָר ןפ-לע :םֹולָש עדי אָל ּהָּב רד לכ םֶהְל 9
 תוהננל ףךשח"הנהו רואְל הָוקנ הק ונגישת אָלְו ממ

 םוניע ןאכו ריק םירועכ הששננ :דלָהְנ תולפאפ י
 : טביִתַמּכ םנמְׁשאְב ףָׁשנַכ םִיֹרָהֲעַב נְלְׁשְּכ הָׁשְׁשנ

 טפׁשמל הָוקְנ הָגהְנ הָנָה םנֹוֵכ נָלְכ םיכדכ הַמָהָנ גג
 וטיתואטהו ד המ וניִעָשּפ וָבְריִכ :ונממ הק העשיל א 12

 ונהו ורה הש קשעירבה anos רקאמ :וסנו הוה
 קוחרמ הקְדְצו טפשמ דוחא :פְהְו :רקשדירְבִד בלמ 4

 :אֹובְל לכותדאל הָהֹכְּו תַמֲא בוחְרב הָלְׁשְביִּכ דַמַעָת
 עכו הָוהְי ארו ללותשמ עָרְמ רֶכְו תַרדַעְנ תֶמָאָה יֵהְַּו וט
 -יִּכ םמותָשיו שיא ןיִאיְּכ ארו :טפשמ ןיאדיכ ןניִעְּב 8
 של גּוהְתְכְמְס איה ֹותָהְדצְו ושרז ול עשית עיגפמ ןָא גז

 עכקנ יְֵַּב שפלוו ושאר העּושי עבוכו ירש הָקְדַצ
du 18םלשִי לַעְּכ תולמג לַעְּכ :הָאנק ליִעַמְּכ טעו  

 וארו :םלשי לומנ םייאל ויביאל למ מג וירצל המח גפ

 אֹובְורְכ וָדובְכיתֶא שָמָשדחרממו הנה םׁשתֶא בעמ
 יֵבְׁשְלּו לוג ןויצל אבו :ֹוב הֶסְסְנ הוי חּוְר רֶצ רֶהָנַכ כ
 רַמָא םֶתוא יִתיִרְּב תא יֵנֲאַו :הָוהְי םָאְנ בקע עַׁשָפ א

 -אל ףיפכ יִּתְמְשרָשא יִרָבְדו יל רֶׁשֲא יחור הָוהְי
 קדוהי רַמָא דערז עַבָז יפמו דערז יפמו ףיפמ ושומי
 :םלוע"דע) הָתַעַמ

 042 LX. D כס

 היִכ :חַהְ יע הֶוהְי דובְכּו ךרוא אָבִייִּכ ירא ימּוקי א ג
 הי חרזי ילו םימאל לַּפְרַעו ץְרָאהּסכִי ךשחה הגה

 הגנל םיִכָלִמּו ךֶריאְל םיונ וכלהו :הֶאְר ךילָע וָדובְכו 5
 ףלחואב וצְּבְקִנ םָלְּכ יִאְרּו דיניע ביִבְס יִּאְש :דךחרו +

DEךינב ה  
 אנת יכ תוטפה ..יס הפומה צד. 17. ל"צכ צ.16. רו אלמ ף. 19 שיכ
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 ה יִאְרִת וא :הָנְמָאִת דצדלע ךיתנבּו ואבי קוחְרמ יב
 ליִח םָי ןימַה לע ךפהיריפ ְךְבְבִל בֶחְרו דָחְפו ָתָרַרְת

 הָפיְֵו ןידמ יִרְכּב דפַכְּת םיִלַמָג תַעָפְש דל ּואָבָי םיוג 6
 הֶדוהְי תולחתו יאְׁשִי הָנובְלּו בָהָז ואָבָי אָבְשִמ כב
 ז נותר תְבִנ יליא ל וצְבְקִי רדק ןאצְילָּכ :ּורְשְבְ

 הרלאהימ :רֵאָפֲא יִתְראְּפִת תיֵבּו יחבזמ ןוצְרילע ל 8
 ווקי םִיִא | ילדיכ :םָהיֵתְּבְרֲא-לֶא םִייִכְו הָניֵפעּת בַעְּ 9

 טכְּפְסּפ קוחרמ ּךינְב איֵבָהְל הֶנשאָרְּב שיִשְרִת תנא
 יִכ לֵארְשִי שודקלו ךיהלָא הנו םשל םתא םֶכָהְ
 י יִכ נוְִרְׁשִי םהיכלמו ךיתמוח רֶכננְב נבו ראפ
 וז דת ירש יחַתַפו +:יתְמחְר נוצרו ךיתיכה צב
 םֶהיֵכְלמּו םיוג ליח ךילא איֵבְהל ורנסִי אָל הָלילְו םֶמֹו

 גְהנם:  ו ודבאי ודְבעײאל רֶׁשֲא הָכָלְממַהְו יוגַהְִכ
 ו ׁשָֹרְב אּובָי ךילא ןנְבְלַה ֹובָּכ :ּובָרָחָי בֶרֶח םִיֹוַה
 ִלְנַר םֹוָקְמּו ישְדְקִמ םוקְמ רֵאָפִל יָדִי רּושאָתּו רקְדת

 לע ִּוחְתְשהְו דינעמ ינְּב חוחש יל ּוכְלָהְו :דבְכַא 14
 שודק ןויצ הודי ריע ךָל וארקו ְךֲאנְמ"לְּכ לְגַר תופּכ
 יט ךיתְמְשְו רבוע ןיִאְו הָאטְשּו הָכּע ךְתויַה תחת :לאְרְש
 ו דַשְו םיוג בלח תקנו ריו רד שושמ םֶלש ןואנל
 ריִכָא ְךְלֶאָה ךעישומ הוה יגָאהיִכ תעדיו יקָניִת םיִכְלִמ
 וז איִבֲא לרבה תַחָתְו םָהָז איִבֶא תֶשחְנה תַחָּת :בֶקָש
 יִתְמְשו לורּ םנָבֲאָה תַחָתְו תֶׁשֹחְנ םיִצעְה תחת ףקָכ

 םֶמָח דוָע עמָשיאְל :הקדצ ישנו םולָש תק 8
 ךיתמוח הָעּשָי תאָרְְו ךילּובנפ רָמְשְו דש דצְראּב
 ופ םִמוי ואל שמשה רוע ףְל"הְיָהְיאל :הָלהְּת ְּיַרְעׁש
 םלע ראל הָוהָי ךלדהְיהְו ל ריאחאל חרק הל
 כ אֶל ךחריו ךשמש רוע אוכְנאְק :ךתְראָּפִתְל ךוקלאו

 . mmrףסאי
 חחפב ימה צ. +.
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 דְלְבֶא ימי ּומְלָשְו םֶלוע לוע רואל ְךְל-היִהי הוה יכ כ ףָקָאי
 השעמ ועטמ רֶצנ ץֶרֶא ּוׁשְרָי םֶלועל םיקידצ םלְכ י ךמעו ו
 נא םוצָע יול ריִעָצַהְו ףלאל הָיהְי ןטקה :ראפתהל ידי 2

 יז הֶנָיחֶא ּהָּתְעְב הוה
 Car. LXIL. ND אס

 םבִִנְע רשבל יתא הָוהְי חשמ ןעֶי יִלָע הָוהָי יִנדַא חור א
 רובד םָיובְשל אדקל בט-ירבשנל שבחל .ינהלש
 םֶקְנ ם הוהיל ןוצרדתנש ארקל :חוקדחקפ םיִרּוסֲאלְו

 תַתְל ןייצ יֵלֵבֲאל ו םישְל .:םיִלְבָאילָּכ םָחנְל וניקלאל 3
 :רעעמ לָבֲא תחת |ושש ןמַש רפא תחת רַאּפ םֶכָל
 עמ קְדְצַה י יליִא טהל אָרְקְו הָהַּכ ַהּוָר תחת הֶּלַהִ

 םיִנשאָר תוממש םלוע תֹובְרָח ובו :רַאַפְתַהְל הוה 4
 ודמעו :רֹודְו רּוָד תוממש ברח יֵרֲע ּושדִחְו וממוקי ה
 םֶּתַאְו :םֶכיִמְרְכְו םֶכיִרְכִא רֶכנ ינָבּו םָכְנאֹצ ועו םיִרָז 6

 םג לוח םכְל רמי ונימלֲא יִתְרׁשמ וארק הי גר
 הָמַלְכּו הָנֶשמ םֶכְּתְשְּב תַהַּת :ּורָמיְתִּת םֶדובְכְבּו ולכאת 7

 היהְת לע תֶקְמש ושרי הנשמ םָצְרְַּב ןכל םֶקְלָח נר
 יִתַתְנ הָלעְּב לג אנש טַפׁשמ בהא הוי נא יכ םֲהְל 5
 םִיּגַב עונו :םהל תֹורְכֲא םלוע תירבו תַמֲאב םֶתְלְעְּ 9

 כ םוריבי םְהֵאְרלְכ םיטעה וב םהיִאְצַאעְו נר
 יִשּפַנ לגָּת הָוהיִּב שיִשֶא שושי  והָוהיּךְרַּבעֶרְזםַהי

 ןְתָהַכ יִנָמְעְי הַקְדצ ליִעמ עשידידנב ינשיבלה יִכ יללאב
 החמצ איצות ץֶרָצְכ יכ :ָהיִלַכ הָדעַּת הָלַּכְַו רַאפ ןֶהכָ וג

 הָלָהְתוהַק הָכָרְצ חימצִי הוהָי יְנדֶא וכ חיִמָצַת היער הנ
 : םִיוגֲהלְכ רג

 CAESERSD בס
 -רע טוהְׁשֶא אֵל םֶלְשוְרָי ןעמלו הֶשָחֶא אל ןויצ ןעמל א

 אצי קו קש

 סש

 םיכצנ תוטפה צ. 10. קייזב ץמק צ 7 איס ןאכ דע ץ. 22. יוק יעטמ צ. 21. יס
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 2 םםיג ּוָאְרְו :רָעְבִי דיִפְלְּכ ּהָתְעּוׁשִו הלדצ הֵנֹנַכ אצי

 יפ רֶׁשֲא ׁשֶדָח םש ףל אָרְקְו ְךַדובְּכ םיִכְלְמ"לָכְו ךקְדצ
 3 ףגּו הייב תראפת תֶרָמַע תֶיְהו בקי היה
 4 ךֶצְרַאלּו הָבּוע דע ָךְל רמָא-אל לאב הָכֹלְמ
 ךצְראְלו הָבייצפְח ארקו כ יִּכ הָמָמְׁש דע רמָאײאל
 ה רָב לעְבי"יכ :לֵעבּת צרו ב הוי פחי הב
 לע שישי הל ןְתָח ששמו דיפ ףולְעְבי הָלּותְּב
 + םוה"לָּכ םיִרְמְש יתדקפה םלשורי ךיתְמּודלע יהל
 wile ימלא הָוהְדתֶא םיִיִכְמה שָחְי אֵל דיָמָת הָליַלַה"לְבו

 ז םֶלְׁשוי-תֶא םישידדעו ןנוכיידע ול יָמְדָנְתַּת"לַאו :םֶכְל
9 

 8 ןּתֶאדמא יע עודזבו וָנִמיִּב הָוהְי עּבַׁשִנ :ץֶרָאְּב הָקַהְ
 ףשורית רֶכנ"נְב ותְׁשִיסִאוךיבְיִאְל לָכֲאמ דוָע ךנֶד"תֶא
 פ ;ְדוהי-תֶא וללחְו ּוהְלְבאְי ויפְסִאְמ יכ וְּב תענו רׁשֲא
 י םירָעְשּב ּורְבִע ורבע | :יִׁשָרְק תֹוָרְצַחְב ּהָתְׁשיוֵצְּבַקְמּו
 םנ ּומיִרְה ןְבָאמ יֵלָקס הָלְסִמִה ולָס ולס םֶעָהךָרַד ונפ
 ו1 ורמא ץֶרָאָה הצקדלֶא עימשה הָוהְי הנה :םימעֶה-לע
 :ויִנָפל ֹוָלְעְפּו ותא ורכש הנה אָב עְׁשִי ךנה ןויצתְבְל
 ו ?רשּורד אָרְקִי לו יהי ילואְג שדקק"םע םֶהָל וארו
 :הָבְוַענ אל רע

Car. LXITL JDוס  

 א רוָרְה הז הָרְצְּבַמ םיִדנְב ץוִמֲח םֹורָאמ אָּכ | הזחימ
 :יִׁשֹוהְל בר הקְדצכ רפדמ ינֲא וכ בֶרְּב הע וׁשּובְלִּב
 ג יְּכָרְדוהָרופ :תנְבְךְרדְכ רגב ףשובְלל םֶדֶא עודמ
 זָקְמְרֶאְו יִפַאְּב םֶכְרְדֶאְו יתא שיִאְִיִא םיִמַעמו ידבְל
 4 יִּכ :יתְלאְנִא ישובלמחלֶכְו יֵָנְב-לַע םֶחַצִנ יו יִתְמְחְב
 ה רשע ןיִאְו שיבָאְו :הָאְּב יִלּואָג ףנשו יִבְלְּב םקְנ םִי
 איה .יִתְמָחְו יער יל עשותו ךמוס ןיאָו םַמֹותְׁשֶא

on oe eeינתכמס  
 טיסב חתפ + 2. גייס. יוק ףינצו .v 3. בס
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 דיִרֹואְו יִתָמֲחַּכ םֶרְּכַׁשֲאְו יִפאְּב םימע םּוָבָאְו :יֵנְתָכָמְס <
 הֹוהְי תֹוָלהְּת היִכוא | הוה ירה :םֶהְצְנ ץֶרַאְל 7

 -רֶׁשֲא לאש תובל בומבה יהי ּונלְמ-רׁשֲא לכ לכ
 הָמֹה יִמְיְּדַא מאו = :וָדְסַח בֶרְכּו וֵמֲחַרְּכ םָלָמְג 5
 אל | םָתְרְצ-לְכְּב :עישומל םֵהָל יה ורקש אָל םנָּבפ

 םֶלֲאְנ אה תלמה יִתְבַהֶאְּב םֶישִּה יונ יזאלמו רצ
 תא וב רְמ הָמהְו :םלש מלב אש םלֶטנ
 רָלְזַו :םָביםַהְלִנ אוה ביואק םֵהָל ךפהינ ושְדְק חור וג

 ונאצ הער תֶא םימ םלעמה | היא ומע השמ םלועדימי
 הָשמ ןימיל ךילומ :ושדק חּוְרְדתֶא ִּבְרקְּב םשַה היא ול

 :םָלט םש ול תושעל םֶהיֵנְפִמ םִיַמ עקוב ּוֵּתְרַאֿפַּת עור
Fהָמַהְבכ :ולׁשְכי אל רֵּבְדִּמַּב םִּפַּכ תֹומֹהָּתַּב םכילומ  

 זרושעל מע תנהנ ן ּונָחיִנִּת הָנהְי ַחּוָר דרה הָעְקּכּ
 ףשדק לְבֹומ הֵאְרּו םימָׁשמ טֵּכַה :תָרָאָפַּת םש ל וט

 ףימחרו ףיעמ ןומה יִתֹרּבִת ְךְהָאנק היא ּּתְראּפִתו
 עדי אל םֶהְרְבַא וכ ּוניבָא הָּתאיְּכ :ןקפאְתה יֵלֲא 5

 למ ּונְלֲאְג וניבָא הוו התא וטרי אל לאְרְשיו
 ּףְתֶאְריִמ ונּבל חישקת ףיכרדמ הָוהְי ונעְתַתהַמְל :ךמש וז
 דע ּושְרָי רַעָצמְל :ףתְלָחְנ יטְבַש ףיִרְבַע ן ןעמל בוש ו

 לשמאל םֶלועְמ ונייַה :ףשדקמ וסְסוּב נצ ףשדק
 ָתְרְי םימש ּתָעְרקיאול םהילע מש אָרְקְנאְל םֶּב
 ול כה ףינפמ

 .Car. LXIV דפ דס
 ףיִרְצְל ָךְמַׁש עיִדוהְל שאהָעְבִת םימ םיִפְמָה שא חָדָקְּכ א
 תְדָי הוקנ אל תיאר ךתושעב זני םיט ּנפִמ ל
 ןיע ונואה אֶל ועמשדאל םלועמו  ּולְנ םיִרָה יְנפִמ 5
 -תֶא ָתְעְנפ :ֹל"הֲּחִמל השי לז םוהלָא הָחֶאָרִאְל +
 שש ווששאה | רש

 עינוג ץמק .3.דיס = יער א'כ ל. 11. ןאכ דע ₪8. | ירק ול +.9. גיס
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 אָטְחְו תְפצַק הָּתְַרַה ורבי ףיכרדּב קְדצ השעו שש
 -לָּכ םידַע דנְבְּוּוְלַּכ אָמְטכ יה :עשונו םלּוע םֶהּב
 5 יאו :ּוָאְׂשִי וכ וו רנֶלַב הֶלָעַּכ לבת וניתלדצ
 ומ לינפ ּתְרתְסַהיִּ רָב קוחהְל רֶרועְתמ ל משב אָרֹוק
 ז רִמהַה וחְנַא הָּתֶא וניִבָא הָוהְי התעו  :ּונינועדדיב ונ גומ
 6 ראָמ"דע הָוהְי ףצקת"לא ונְלּכּהְדַי השעמו ונרצי הֶתא
 9 'ףשדק ירע לכ ךמע אנטבה ןה ןוע רבו דַעְללַא
 י תיכ :הָמָמׁש םלֶשּורי התה רָכָדַמ ןויצ רפדמ מֶה
 תַפְרְשל היה וניתבָא ןוללה רשא ּונתְרַאְפתְו ונשדק
 וו קפַאהה הלא-לעה :הָכְרחל הָיָה וניִדִמְחְמילָכְו שא
 :דֶאְמְ"דַע ּונְגַעְתּו הָׁשֲחָּת הוה

 = .Car. LXV הס

 א ננה יתרמִא ינשקב אָלְל יתאָצְמנ ולָאָׁש אולל יתשרדנ
 2 דלֶא םיַה-לְכ ידָי יִתְשְרפ :יִמְׁשְב ארקדאל יוגדלַא וגה
 ;זבַהיִתְבְשָחִמ רַחַא בוטדאל ךֶרדַה םיכלהה רֶרוס םע
 3 םירטקמו תונגב םיִחְבַז ימת ןנָפְלַע יתא םיִקָעְכִמַה םָעָה
 : םילכאה וילי םיִדּוצְנַבּו םיִרְבָּקַּב םיִבשיַה :םִנְבְלַה-לַ
 ה ףילא בָרְק םיִרָמָאְה :םֶהיֵלְּכ םילגפ קרפו ריזֲחַה רֶשְּב
 רד שא יִפֲאָב ןָשָע הלא דיתשדק וכ יכישנתדלא
  יִתָמְלַשדא יכ הָשַחֶא אֵל נפל הָב ותְב הנה :םיַה"לְּ
 ז רֵמֲא ודחָי םכיִתֹוְבֲא תנועו םֶכיִתְנְ ' :םֶיִחְדלֶא יתמְלשו
 יִתדִמּויִנּוְּפְרִח תעְבְגַהְדלַעְו םיִרָהַה"לַע ורטק רֵׁשֲא הוה
  רָשָאַּכ הודו הַמֲא | הָכ | :םֶקיְִילּע הָנשאְר םָתָלְעְ
 הָכְרְב יִכ ּוהֲתיִחׁשִת"לַא רמָאְו לוכָשאְּב ׁשּוריּתַה אֵצמ
 9 יֵתאָצֹוהְו :לכַה תיחשה יתְלְבְל יִדְבַע ןעמל ו הֶשָעָא כ וּב
 ידבעו יִריִחְב השר יִרָה שרוי הדוהימו עַרְ] בעמ
 יץֶּבְרְל רוע קמע ןאצההונל ןורָשה היה :הָמָש-ְכְׁש

 רקב
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 פכיחכשה הוהְי יבול םָּתַאְו :יִנׁשָרְד רשא ימעל רקּב
 ינמל םיאלמִמהְו ןחלש צנל םיִכָרְלִה ישדק רקדתַא

 ועדכת חבטל םֵכלְכְו בְרַהל םֶכְתֶא יתנְמּו :ךָסְמִמ 9
 ערה ושעתו םָּתְעַמְׁש אלו יִּתְרַּבְּד םֶתיִנע אלו יתאְרְכ עי
 | רַמָא-הכ פל :םָּתְַחְּב יתְצַפֲהאְל רֶׁשֲאָבּו יל
 ידבע הגה ּובֲעָרַּת םָּתַא ולכאי | ידבע הגה הֶוהְי ינדא
 :ּושְבְמ םּתִאְו וחמשי יִדבע הנה ּואמצִת םֶתַאְו תש

 בל בָאְּכִמ וקָעְצה םָתַאְו בל בוטמ נרי ידבע הנה 4
 יביחבל העובשל םכמש םתַהנַהו ;ּולילית חור רָבְשמְו וט
 רֶׁשֲא :רַהַא םש אָרְקִ וידבעלו הָהָי ינדא ָּךְתיִמֲהְו ג9

 ץֶרָאְּב עּבְׁשנהְו ןמִא יהלאּב רבתי ץֶראּב ּךְרָּבְתִמַה
 יִכְו תונשאָרֶה תורצה ּוהְּכשנ יִּכ ןֵמָא יקלאב עבשי

 השד ץֶרֶאְו םישדַח םִיַמָׁש אוב יִגְנהדיִכ :יִניֵעַמ ּורְתְסְנ וז
 -םָא-יכ :בקדלע הגלה אלו תונשארה הָנְרַכְוִת אָלְו 8

 דתֶא ארוב יננה יִּכ ארוב נָא ךשא דעדידע ולינו ושיש
 יתששו םלׁשיריב יִתְלִנְ :שושמ ּהָמַע הלינ םלֶשּור 19
 -אל .:הקע] לוקו יִכְּ לוק רוע הּב משאל ּמעְב כ

 וימידתַא אמאל רֶׁשֲא ןקו םימ לוט דופ םֶשמ הָיָה
 ךֶנֶׁש הֶאְמְִּב אטוחקו תּומָי הָנָׁש הָאְמְדִּב רעה כ

 :םירפ ּולְכֲאְו םיִמְרְכ עטו ּובָׁשו םיִתְב נב :ללקִ 21
 ץַעָה ימיכ יכ לכאי רחאו עטי אל בשי רחאו לבי אֶל 2
 קירל ועני אל :יִריִחְּב לֵב םֶהיֵדְי השעמו .ימע ימי 3

 םה אצאְצְו המה הוה יִכּורְּב עַרֶז יִכ הלחבל ודל אלו
 םיָרְבַדְמ םה דע הנעֲא נאו ואָהְקִ םֶרָמ הָיְהְו םָתֶא א
 -לבאי רֶכָּבַּכ הָירֲאְו דָהֶאָכ וערי הָלָמְו םֵאְז .:עְמׁשֲא נָא הב

 רֶהלֶבּ ותיהשיאָלְ ועריחאל ומחל רע שח ןבת

 :הָוהְי רָמָא ישדק

1 - 
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 א הדזקיא ולנר םָרֲה ץֶרָאָהו יאסכ םימָׁשַה הָוהְי רמָא הבי
 ג הְלֲא-לָּכיתֶאְו :יִתָחונַמ םוקמ הזיו ילדונבה רֶׁשֲא תיב
 -לֶא טיִבֲא הלאו הוהידסאנ הָלא"לֶכ ויהיו הָתָשָע יד

 שיאזהכמ רושה טחוש :ירבדלע דַרִחְו חּורדהְכְנּו יִנָע 3
 ריכזמ ריוחדיסד הָחְמִמ הלעמ בֶלָב ףרוע הָׁשַה חבוז
 םֶהיִצּוְׁשְבּו םֶהיִכְרַרְּב ּורָחְּב הָמַהְדִגְזוא ךֶרָבְמ הנבל

 איִָבָאםֶתרּונִמּו םטילילעֶתְּב רחְבְא ינאדג :הָצַפַח םשפנ 4
 ערה ושעו ועמש אלו יתְרַּבִּד הָנֹוע ןיִאְו יִתאָרָק ןעי ם םדל
 ה הָוהְיירַבְּד ּועָמש | ּרָהְּב יתְצַפָחאְל רֶׁשֲאַבּו ִניִעְּב
 עמל םֶכיִדִנִמ םֶכיאְנש םֶכיִחַא ּורְמָא ורבד-לֶא םידרָחַה

 לוק :ּׁשְבִי םהְו םֶכְתִחְמַשְב האָר הָוהְי דָבְכִי ימש 6
 :ויָבְיאְל לָּמְג םלַשמ הָוהְי לוק לָכיִהְמ לוק ריעמ ןואש
 ז זרַמיִלְמַהְו הל לָבָה אובָי םֶרמְּב הֶדָלָי ליהָּת םֶרָמְּב

 םויפ ץֶרֶא לחְַּה הָלֲאָכ הֶאְר ימ תאוכ עמשדיִמ רב 8
 דתֶא ןויַצ הדלי-םג הָלַח"יכ תַחֶא םעפ יונ הטוהסא דַהָא

 נָא-סא הוי רמאי דילוא אָלְו רכש גאה :ָהְנּב !
 י םֶלָשּוְרַתֶא וחמש = :ְּךיָהלֲא רַמָא יּתְרצעְו דילומה

 םיִלְּבִאְתִמַה"ַלְּכ שושָמ הָּתַא ושיש ָהיִבַהֶאילָּכ ּהָב ולי =
 וג ּוצָמּת ןעֶמל ַהיִמְחְנִת רָשִמ םתְעַבְׂשו וקְנִת ןעמְל :ְהיֵלְע

 יהוה המאוו הבי :ּהָדובְּכ זיזמ םתְננעִתַהו 12
 םהקניו םיוגדובְּכ ףטוש לַחנכו םולש רֶדנְכ הילאדהמונ

 ומא רשָא שיאָּכ :ועשעשת םיכרב-לעו ואָשַנִּת רֵצ-לַע 13
 םתיארו ּומֲהְנִת םלשוריבו םֶכְמַחְנִא יכנָא ןָכ ּונָמָהְנִת 44

 הוהידש העד הָנְהַרְפַת אָׁשַּכ םֶכיֵתֹומצעְ םכבל ששו
 וט אוי שָאָּב הָוהְי הגהדיכ :ויביאדתא םע וידְבְעדתֶא

 -יבהלב ותו פא הֶמהְב בישָהל ויתבכרמ הפכו
 שא ני

 ל לייצכ i 8. לא יאחנדמל ולג4. קיזב ץמק +.2  שדח שארו חבש חיטפה + 1
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 יפרו רְׂשְּב"לְּכיתֶא ֹובְרַחבּו טָפְׁשנ היהי שָאְב יכ :ׁשֲא 6
 רחא תונגַהְדלֶא םירהטמהו םישדקתמה :הָוהְ יִלְלֲח גז

 ְָּחַי רָּבְכעָהְו ץַכׁשַהה ריוֲחַה רשב יֵלְכֶא דת דַחֶא
 הדֶאָּב םֶהיִתְבְשְחִמּו םֶהישעְמ יכנָאְו :הָוהידםָאְנ ּופסָי 8

 :יִדובְּכדתֶא וארו ואבו תנשְלִהְ םִוגְַלָּכדתֶא קל
 ;םיוגהדלא םיטילֿפ | םהמ .יתחלשו תוא םַהְב יִתְמְשו 19

 םיִקחרֶה םָיאָה ו לבית תֶשק יכשמ דול לופ שיִשְרַת
 ודיִגַהְו יִדובְּכדתֶא ואר"אלו יעמשדתַא ועמש"אל רֶׁשֲא

 ןםִיּּוַה-לְּבִמםֶכֲהֲַא-לְּכתֶא ואיבהו :םיוגּב יִדובְּכתֶא כ
 םיִדָרְּפַבּ םיכצכו םֶכְרְבֹו םיססב הוחל | החנמ
 איי רׁשֲאַכ הֶוהְי רמָא םלשורי ישדק רה לע תולְכְרכַבּו

 דנו :הוהי תיִב רוהט ילכב הָהנֹמַהיתֶא לארשי יל 1
 םימשה רשאכ יכ :הָוהְי מא םיולל םינהְלל קא םֵהֵמ
 ינפל םיִדְמְע השע יִנֶא רֶׁשֲא הָׁשְרֲחַה ץֶרְּמַהְו םישְדָחַה

 ושְרָחְּב שֶרחְידמ הָיַהְו :םכְמשוםכערַו דֹמעיְְכ הָיהידםֲאָנ 3
 רַמָא נפל תוחתשהל רֶשָּב"לְכ אוב ותְּבְשב תָבש דמו

 םתַעְלות יפי םיִעׁשְּפַה םיִשְנֲאָה יֵרְנַפְּב ואְרְו יאֹצְו :הָוהְי 4
 :רׁשבילבל ןוארד ויו הָּכְכִת אל םָׁשאְו תּומָת אל

 ואובי יריכס ץ 23. יוק תחא צ 1.

 שח הכומר וה

 ןמיס ק'כ'ת"י

 קוחתנו קזח
 חירב .השמחו םיעשתו םיתאמו ףלא היעשי לש םיקוספה םוכס

 .ונל יי רידא םש םא יכ .ויצחו.ןמיס םכתא הצרא חחינ

 :ןמיס ץראה לכ לצ ךלמל יי היהו .ו'כ  ,וירדסו

 ת"ש



 ד מיר

LIBER JEREMIA. 
C-A PUP 

 בל -:

 2 והישאי יִמיִּב ויִלֶא הָנהָירַבְד הָיָה רֶׁשֲא :ןמנְּב ץֶרֶאְּ

 3 יהיו :וכלמל הָנָׁש הָרׂשְעׁשלְׁשב הָדוהְי ךְלִמ ןֹמֶאָדְב
 -ִתְׁשִע םתדידע הָדוהְי ךְלַמ והָישאיִדְּ םיִקָיהָי ימיב
 תוְלָנדֶע הָדוהְי דל והישאָיְדְּב ּוהָיִקְדצְל הָנָׁש הָרָׂשֲע
 4 יִלֶא :הָוהירבְד: יה :יׁשיִמֲחַה שרב םלָׁשה

 ה אצה םֶרָעְבּו תרי בב דהטָא םֶרְָב .:רמאל
 6 ּהָהֶא רַמאָו :ףיתתנ םיוגל איב ףיִתְשדַקַה םֶחָרמ
 ז רמאו :יִבנָא רַעְנְיּכ ךּכד יִתְעדְידאל הנה הוי יִנדַא
 ףֶחְלשֶא רׁשֲא-לְכ"לַע וכ יִכְנִא רענ רמאתדלַא לא הוה
 8 םםהינפמ אָריתלֲא :רָבַדֶּת ְךוצֲא רֶׁשֲאלְּכ תא דלה
 9 ודָידתַא הוה חלְשַו :הוהידסאנ ךלַצהְל יִנֲא ְּךֶהַאִּכ
 :ְּדיֵפְּב יֵרְבד יִּתַתְנ הנה ילַא הוה מאו יפילע עני
 י תתּובְלְממַה-לַעְו םיוגהזלע .הָוה םויה ו ףיתְדקפה האר
 :עוטגְלְו תונכל סורהלו דיִבָאָהְל יתנו שותנל

 וו מאו המרי האר הֶתַאיהְמ רמאל יל הורד יקי
 ו? תואְרְל ףְבטיה ילא הָוהְי רָמאָ :הָאר יִנַא דש לָקמ
 13 | הָוהיזרְבְד יהָי :ותשעל ירבד"לע יִנֲא רכשהכ
 גֵא חּופנ ריס דמאָו האר הָּתַא הָמ רמאל תינש לא
 + הקפת ןופצמ יִלֶא הָוהְי רֶמאַו :הֶנְפְצ ןנְפמ ויִנְפו הָאֹר

eAהערה ההרה  

 א תותָנְעַּב רֶׁשֲא םינֲהְכַהְדִמ והָיקְלחְדּב והיִמרי יִרבִּדי

 הוחי 4.3. היטמה ישאו חוטפה םגו חומש הלאו חוטסה +. +.
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 לבל אלק ננה ו יִּכ :ץֶרָאָה יבְׁשחלְּכ לע הָעְרַה וט
 יא נתנו ּאָבּו ָוהָיםִאְנ הֶנופְצ תוכלממ תוחפשמ
 לצו ביבס היַתמּוה-לְּכ לע םלָשורָי ירעש | הת ֹואָמַּכ

 םֶתְעְר"לְּכ לע םָתֹוא 'ָמְשִמ ִתְרַּבַדְו :הָדּוהְ יָרעלָּפ ו
 ישעמל ווחתשיו םירחַא .םיקלאל 1 ורטקוו ינובְזע רֶׁשֲא

 תֶא םהילא תרד תְמְקְו ינְתִמ רְֶאִת הָּתַאְו :םֶהיִדְי וז
 ּךְתהֶא-ךפ םֶהֵנְפִמ תַהּת-לַא ָךוצֶא יכנָא רֶשֶאלָּ

 דומַעְלּו רָצְבִמ ריֵעְל םויה ְּיִּתַתְנ הנה נאו :םָהיִנָפל 6
 היִרְשְל הָדיִהְייִכְלמְלץֶרָאָה*לְּב"לע תֶשָחְנ תומחלּו לזר

 =כ ךל ּולכודאלו ףילא ומחלנו :ץראה םעלו הינהכל ופ
 :ְּליִצַהְל ההיא נא ּךִתא
 .Car. IL ב -

 םלשורי יָא תאָרָכְו ךלה :רמאל יִלא הוהיזרבד יהיו א 3
 תרַבָהֶא ךילוענ דֶסָח ךֶל יִּתְרכְז הָוהְי רֶמֶא הפ רגאל

 ׁשֵרָכ :הָעּורְז אל ץֶרָאַב רָבָדּמַּכ יֵרֲחֲא רתכל תל 3
 הָעְר ּומָשָאָיויְִכֶאדלְּכ הָחֶאּובְּת תישאר הוהיל לַארׂשי
 תיכ הוהיחרבד ּועְמש = *  :הָהְייִאְנ םָהיִלֲא אָבת

 -המ הוהְי רַמָא !הָּכ :לֶאְרְשי תב תֹוחפְׁשִמלְכְו ב בקע ה
 יִרָחֶא וכליו למ וקחר יִּ לע י יב םֶכיֵתֹוְבֲא ואֵצַמ
 ץֶרָאמ ונָתא הל כה הוה היא ורמָא אָלְו :ּולּבַהְיַו לכהה
 קרחושו הָבְרַע .ץראב רָּבְדַמַּב ּונְתִא ךילומה םיְרְצִמ
 בשיזאלו שיא הָב רבעדאל ץֶרְּּ תומלצו היצ ץרֶאְב

 הירפ לכל למרבה ץֵרֲא-לָא םֶכְתֶא איֵבָאְו :םָׁשםֶרֶא 7
 :הָבותְל םָתְמַׂש יתָלֲהנויִצְרַא-תֶא ואְמְַתַוואבְתַוהבוטי

 יִנעְדִי אל הָרֹּתַה יׁשְפְהְו הָוהי היא ורְמָא אֵל םיִנָהְכַה 5
 דאל יִרֲחאְו לבב ִאבנ םיִאיבנַהְו יב ּועשְּפ םיִערָהו

 ינְּבדתֶאְו הָוהְייסֶאְנ םֶבָּתַא בִיִרֶא דע בל :ּוכְלֲה ולעוי 9
n=םכינב ה  
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 י וחלש רד וארו םייתכ יא ּורָבַע יִּכ :ביִרֶא םכינְב
 ו םיהלָא לג רימוהה :תאֹוְכ הָתְיָה ןַה ּואְרּו דאמ ּונְנוּבְתַה
 ופ ומש :ליע אוב וָרובְּכ רימה יִמַע םיהלֶא אל הָמַהְ
 ו םיִּתְשיִכ : הוהְי-םָאְ) דִאְמ ּוְבְרִח ּורַעְשְו .תאְז-לע םָיִמְש
 בָצְחְל םייח םימ ו רוקמ ּובַע יתא יִמַע הָשָע תעְר
 :םִמַה ולכי-אל רַשֶא םיִרְּבְשנ תראפ תוראב םֵהָל
 4 :וֿבְל הָיָה עודמ אּוָה תב דילײסַא לֵאָרְׂשִי לֶבְעַה
 ומ ויִרע המשל וצְרַא ּותישיו םלוק ּנְתְנ םיִרְפְכ נֲאְׁשִ ויל
 6 :דקדק וערי םנפסתו ףניינְביסג :בשי יֵלְבִמ התַצנ
 17 תב ףךיהלֶא הָוהְיהתֶא ךְבְע ךָלְ"הַשְעִת תאָז"אולָה
 ו ;רוָּתְשְל םירצמ דרדל "המ הָתַעְו :ךרדּפ ךכלומ
 ו ְֶרָמיִת :רֶהָנ יִמ תֹתְׁשִל רושַא דררל ְלהמּו רוחש ימ
 בע רָמָו ערדיּכ יִאְרו יעדו ךִחְכוִת ךיתובָשִמו ךַתְעְר
 הדָוהְי ןָנֲאדָאְ ךילא יתּדִחפ אלו ךיהלֶא הָוהְידתֶא
 כ יַתורְסוִמ יִּתְקִתִנ ךלָע יִתרבש םֶלועַמ יִּכ .:תְְבְצ
 -לָּכ תחַתְו הָהֹבג הָעְבנלָבלְ כ ֹובעֲא אל יֵרֲמאּתַ
 גג עַרָו הָלְּכ קרוש ְּךיתְעַטנ יִכְָאְו :הָנֹ הָעצ תא נער ץע
 ג יִסְּבָכֶּתִדמִא יִּ :הָיִרְכְנ פנה יוס יל תְכּפָהְנ ךיאו תַמֲא
 ינדַא םָאְנ יִנָפְל ךנוע םּתְכִנ תירב . ךליברחו רַתְנּב
 5 אל םיִלָעְּבַה יֵרֲחַא יתאמְטנ אל יִרְמאּת יא :הָוהְ
 זרלק הרכב תישָע הָמ יעד אגב ףכרד יאר יתְכַלָה
 ₪ הָפֲאְׁש לשפִנ תִאְּב רָפְדִמ דמל | אָרַפ :ְהיִכְרּד תֶכְרָשִמ
 הׁשְדֲחְב ופָעִי אל הֶׁשקַבְמ"לְב הנָביִׁשָי ימ ּהָתְנֲאַּת חּור
 הכ יִרָמאְתַו הָאְמִצִמ ךְנרונו ףחימ דלנר יִעְנִמ | :ָהְנוִאָצְמִ
 > טנג תשְבְּכ :דלַא םֶהיֵרֲחַאְו םיִרז יִתְבַהָאיְכ אול שָאנ
 םָהירְש םֶהיִכְלַמ המה לֵאָרׁש תיָּב ושיבה ןַּכ אָצְּמָי יִּכ
 גז תא ןבָאְלְו הָּתַא יבא ץעְל םיִרָמִא :םֶהיֵאיִבְנו םַהיִגָהְְ
 ינתרלי ההד

 קמ ץמק .v 19. ירק םתנפהתו צ. 16 = ירק ותצנ +. 15. םססנחת +. 4.
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 וחמאי םֶתְעָר תַעְבּו םיָנְפ אָלְו ףרע יִלֵא נָפַּכ יִנָתְדְלי
 ומולי ךְל תישָע רשא ולא הָיאְו :וטעישוהו הָמּוכ ₪

 :הדוהי הלא וה דידֶערפְסִמיִּּתְעְרתַעְב ךועישוייסא
 אול :הֶוחְייָאְניִכ םֶתְעשּפ ָכָלביִלֵאּוביִרְתהְמַל כ

 זכַכְּבְרִח הָלְכָא וחלל אָל רֶסמ םֶכיֵנְּבהתֶא יִתיִכַה
 ץדוהידרבד יִאְר תא רודה :תיַחְׁשִמ הָיְרֲאְּכ םֶכיִאיִבְנ גו

 וָרֹמֲא עודמ הילֹפָאמ ץֵרָאדסָא לֵארְׁשִל י יִתייַה רָּבְדִמַה
 ּהיְרִע הֶלּותְּכ חַכְׁשִתַה :דיִלֶא דוע אובנ"אול ונדר יִמַע 2
 יבטיתיהמ :רָּפְסמ ןיִא םיִמָי יִנוחַכְש יִמעְו ָהיְרַשק הָלַּכ 3

 -תֶא יִּתְדַמְל תועְרָהתֶא םנ כָל הָבַהֶא שקבל ךּכרד
 בייק םיִנויְבָא תושפנ םד ּאָצְמ ְךיפְנְכַּב םג :ךיכְרד 4
 יִּכ יִרָמאתו :הָלָא-לכ"לַ יִּכ םיִתאָצִמ תֶרּתְחַמְבְאְל הל

 ְהמָא-לַע ףךָתוא טפשנ יִנָנה ינָממ ופא בש דא יתיקנ
 םירצִממ ג ְּכְרִדְדתֶא תשְל דֶאַמ ילזת"המ :יִתאָמֲח אל 6
 ידו יאַצת הָז תאמ םנ :רושאְמ תְשְּב רֶׁשֲאַכ ישב זז

 ןםֶהְל יִחיִלָצַת אְלְו ךיחְטְבִמְּב הָוהְי סַאְמייכ ךשארדלַע
 .Car ג נ

 רָתְיָהְו ותֶאְמ הָכְלָהְו וּתשאהתֶא שיא חלש ןַה רמאל א
 ץראה ףנחִת ףונח אַ רוע היִלֶא בּושיה רחאהשיאל

 יאָש :הָוהְידִאְנ ילֶא בושו םיּכר םיער תינָז תַאְו איָהַה 2
 תב םיכְרזילע תְלַנש אָל הפיא יִאְרּו םיפש"לע ךיניע
 :ּךִתְעְרְבּו ךיתונוכ ץֶרָא יפיגקתו רָכְדִמּב יָברעַכ םהְל
 הָיָה הֶנוז השא חצמו הָיָה אול שוקלמו םיבבר נמר

 ףולא יָא יל 'תארק הֶתַעַמ אולה :םלָכַה ּתְנַאַמ ךל 4
 תרכד הנה חצנל רֶמְׁשִידמַא םלועל רוטְניַה :הָּתֶא יֵרֲעָנ ה

Ard 

 מב יֵלֵא הוה מא :לָכותַו תעְרֶה ישעקו <
 לֶאָרְׂשִ הָבֶשְמ הָתְשָע רֶׁשֲא תיִאְרַה ךלמה ּוהָישא
 הכלה = וו ו <-
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 "ינזתנ ןנַעְר ץעדלָּכ תַהָּת"לֶאְ הג רַה"לְכ"לע איה הָבְלַה
 ז "אלו בושת יִלֶא הֶלָאילְָּכדתֶא התשע יִרֲחַא רמאו :םש
 8 דלָּכילע יִּכ אָרַאְו :הֶרוהְי הָתֹחֲא הָדונְּב הארה הָבָׁ
 "תֶא ןָתֶאו היְתְחְלש לַארְׂשִי הָבְׁשִמ הפאנ רֶׁשֲא תודא
 ּהָתֹוחֲא הָרּוהְי הָדנְב הֶאְרִי אלו היא ָהיֶתְתיִרְּכ רַפ
 9 ץֵרָאָהתֶא ףנֶחַתו התו לקמ הֶיָהְו :איקדסנ ןןתו דלתו
 י יִלָא הֶבָשְדאל תאולֶכְְּנְו :ץֶעָהתאְו ְבַאָהדתֶא ףאָנּת
 -םָאְנ רֶקָשְּבִימִא יפ ּהָבל"לְבְּב הָדּוהְי ָּתוחַא הָדונָּב
 הרֶבָשְמ ּהָשְפִנ הקדצ יִלֶא הוה רמו :הָוהְ
 הָלֵאָה םילכדַהדתא ָתאָרְק לה :הָדוהְי הדגבמ לר
 ליִּפַא-אול הָוהידסִאנ לֵאָרְִי הָבשמ הָבוְׁשַתְרמָאוהנוֿפְ
 דא :םלועל רומא אל הוהידסאנ ינֲא דיִסֲחיִכ ב נפ
 ךיכְרְדתֶא יִרּופִתַו תעשְפ והלא ההיפ יִכ וע יעד
 :הֶוהְיִאְנ םתְעמְשדאל יִלקְב ןנעֶר ץעילָּכ תחת םילול
 14 םכָכָב יִתְלעב יִכְנָא יִּכ הָוהָי-םָאְנ םיִבְָבּוש םִנְב ובוש
 יתאבָהו הַחְּפשִמִמ םינשו ריעמ דֶחֶא םֶכְתֶא יִּתֲחַקְלו
 וט הָעד םֶכְתֶא ּוְרו ִּבְלְּכ םיער םֶכְל יּתַתַו :ןוָיצ םכתֶא
 6 הָמֵהָה םיִמָּב ץֵרָאְּב םֶתיִרְפּו וכרת כ הָיָה ליבשה
 -לע הָלֲעַ אלו הָוהְי תי ןורא דוע ורמאידאל היהָיסֲא
 וז אהַה תעְּב :דוע השי או |ודְקָּפַי אָלְו ובדורְבְז אלו בל
 םשל םִיוגְַלָכ ָהיָלֲא ו ווכנו הָוהְי אָפְּכ םלֶשּוריִל יאָרק
 :עֶרָה םָּבל תוררש יִלָחֶא דוע וכלידאלו םֶלֶשּוְריל הוה

 ואביו לארשי תיבדלע הדוהי"תיב ּוכְלַי המהַה םיִמִָּ
 --זֶא יתלחנה רֶׁשֲא ץרָאה-לפ ןופצ ץֵרָאמ וּדְחַי
 19 לדה םיִנְּבַּכ ְךֵתיִׁשֲא יא יתְרמָא יכנָאְו :םֶכיֵתֹוְבֲא
 דארק יִבָא רַמאְו םיוג תאְבַצ יִבצ תלחנ הלמָח ץרא
 כ םתְדנב ןֶּכ העְרְמ השא הָדְב כָא :ֹובּׁשֲתאָל ירחאמו יל
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 יִכְּב עמְשִנ םִיָפְׁש-לִע לוק :הָוהְייִאְנ לֵאָרְׂשי תב יִּב ו
 הָוהְיתֶא ּוחֵכָׁש םֶכְרדדתֶא ּוועָה יִּכ לארשי ינּב ינּוָחַת

 נגה םֶכיִתְבּושְמ הָּפְרֶא םיִבָבוש םִנָּכ ובוש :םהיהלא ל
 זרועָבְנמ רקשל ןְכָא :וניהלֶא הָוהְי הָּתַא יִּכ דל ונתֶא 3

 :לאְרְש תעשה וניהלא הוהיִב כא םיִרָה ןיִמה
 םנאֹצ-תֶא ּוטיִרּועְנִמ ּניֵתֹובֲא עיגידתֶא הָלְכָא תַשּבַהְו 4
 וגתשְבְב הָבּבְׁשִנ :םֶהיֵתנְב"תֶאְו םהיִנְּבתֶא םֶרְקְּבִתֶאְו ה:

 להנַא ּונאָטָח ּוניהלֶא הוהיל יִּכ .ַּתְמְלְּכ ּנָּפַכְתו
 כוכב לֲעַמְׁש אָלְו הזה םויהדדעו ּוניֵרּעְנִמ ּוניֵתֹובֲאַו
 :ּוניִהְלֶא הוה

 את שלה
 רֶקְּתהסִאָו בִּׁשָּת ילא ָךוהְי-םִאְנ ו לֵאָרְשִי םּוׁשָתסִא א
 תַמָאְּב הָוהְייִח ָתְעְבְשִנ :דונָת אלו ינָּפמ ףיצוקש ל

 :ּולְלַהְִ ובו םיוג וב וכְרְבְתִהְו הָכָדְצבּו טפְׁשמַּב
 זבָכְל ורינ םלָשּורילְו הָדּוהְי שיִאְל הֹוהְי רַמֲא | הָביִּכ 3
 תולרע ּורְסָהְ .הָוהיל ולמה :םיִצקלָא ּועְרְת"לֲאְו ר 4

 ׁשֵאָכ אַצַתְדּפ םלׁשור יבשיו הדוהי שיא םֶכְבְבְל
 ודיגה :םכיללעמ ער ינפִמ הָּבַכְמ ןיִאְו הָרעֶבּו יֵתָמֲח ה

 ץֵרָאָּב ךֶפוש ועקתו רְמֲאָו ועימשה םלשוריבו הדוהיב
 :רָצְבִמַה יֵרֲעלֲא הָאֹובְנו ופפאה ּורְמֲאְו ואלַמ יארק

 תציִבמ יכנא הֵעְר יִּכ ודמעתהלא וזיִעֲה הָנויצ םנדואש 6
 םםיוג תיִחְׁשַמּו ֹוכְּבְפִמ הָיְרַא הָלע :לודנ רֶבָׁשְו ןופצמ ז

 :רֶנִצּת ְךירְע הָמׁשְל ךצרא םושְל ומקְמִמ אֵצְי עֶס
 דאל יּכ וליליהְו ורפס םיקש ורנה תאז-לע :בשיי ןיאמ 3
 הָוהְיימִאְנ אוההדםויב הָיהְו :ּוטממ הָוהידףא ןורח בָש 9

 םיאָכְנַהְו םיִנָהְלה מש םיִרָשה בלו ךְלמהְדבק דאי
 םעל תאשה אשה ןכָא היה ינדַא | ּהָהֶא רמאָו :ּוהָמְתִ י
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 -רע בָרָח הָעְנְנְו םכָל הָיָהִי םולש רמאל םֶלֶשוְריִלְו הָזַה
 חַצ חור םלשורילו הזהדסעל רֶמָאְי איהה תַעְּכ :שָפְנַה
 :רַבָקְל אילו תורול אול ימעדתב רד רָּבְדְמּב טיפש
 וג םביטפשמ רכדא ינַאדסג הע יל אובי הלא ג אל חור

- 1 

 4 לכל | הֶעְרמ יִסְּבּכ ::ּוְדָהש יכ ּנְל יוא ויסוס םיִרָשְנִמ
 תובשחמ ברק ןץֶלָּת יִתְמִיע יִעשְות ןעמל םלֶשרְ
 וט : םִיָרְפָא רקמ ןוא עימשמו ןהמ דיגמ לוק יכ :ךוא
 6 םםיִאָּכ םיִרְצְנ םֶלָשּורילָע שימשה הנה םפגל ּוריִּכְזה
 וז יִדָש יִדְמְשְּכ :םלוק הדּוהְי ירע"לע נתי קחרמה ץֶראמ
 8 ָךָּכְרַּד :הָוהְי םִאָנ הָתָרְמ יִתאדיִכ .ביִבְפִמ ָהיֶלָע יָה
 ידע עֶגְנ יִּכ רֶמ יִּכ ְךַחְעָר תאו דל הלא ּוׁשְ די :טלעמו
 ופ יל"הָמּוה יכל תוְריק הָלוחוא | יעמ | יעמ :דבל
 תעורְת ישְפִ יִתַעְמְש רֶפּוש לוק יִּכ ׁשֶרֲחֲא אָל יל
 כ ץֶרָאָהְלְּכ הָרּדשיִּכ אלקנ רבְשדלע רֶבַש : הָמָהלמ
 גג סנהַאְרֶא יתמדדע :יִתַיִרִי עגָר יִלָהֶא ּודְדִש םואָתּפ
 ע ועלי אל יתוא יִמַע לא וי :רפוש לוק הָעְמְשֶא
 עהְל הָמֹה םיִמְכֲח הָמַה םינֹובְנ אָלְו הָמַה םיִלָכְס םנְּב
 א והָבָו ותהנה ץֶרָאָהיתֶא יתיִאְר :ּעְָי אָל בייל
 2 םבישער נו םיִרָהָה יִתיִאְר :םֶדֹוא ןיאְו םימְׁשַהלֶאְ
 הכ דלָכְו טָדֶאָה ןיִא הּגהְו יִתיִאָר :ּלָקְלקִתַה תטָבנַה"לְבו
 26 -לכו רבה לַמָרַּכַה ההְו יִתיִאְר :ּודָדְנ םִיַמָׁשַה ףול
 ₪ רַמֶא הכיִּכ |  :וּפַא ןורָח ינפמ הָוהי ינפִמ ּוצָתִ ויְרָע
 :הֶׂשֲעֲא אל הֶלְכו ץֶרָאָהלּכ הָיָהְת הָמַמְש הָוהְי
 ג דיִכ לע לעממ םימשה ּורדקו ץֶרֶאְ לבא תאז-לע
 ע לוקמ  :הָנממ .בושאאלו יתמחנ אָלְו ית יתר
 םכיִפְּכַבּו םיִכְעָּב ואב ריִעָהלְּכ תחרב תשָק הַמָרְו ׁשֶרפ

 ולמ
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 דוהֶש ית :שיִא ןהְּב בׁשֹיְיִאְו הָבּוע רִעָה"לְּכ ּולָע ל
 יִעְרְקַתיִכ בָמְזיְדִע יִדְעַתרִּכ יִנָש יִשְּבְלְתְדַכ ישַעְתִהַמ
 :ושקבי ףשפנ םיכנע ךְבדוסַאְמ יפיתת אשל דינע ךופב

 ןיצחתפ לוק הָריִּכְבַמְּכ הָרָצ יתְעְמש הָלֹחְּכ לוק יִכ ו
 :םינרהל ישפנ הַפְיֲעיִּכ יל אָניֹוֲא ָהיִפַּכ ׁׂשָרָפִּת ַחָפָיִתִּת
 .Cap.V ה ה

 היָתובּוחְרב ושקכוועְדו אנואר םלֶשּורי תוצוחְּב וטמוש א
 קדנּומָא שקכמ טפשמ השע שידםא שיא ואְצְמִתִדא

 :ועָבְשי רכשל ן כָל ורמאי הוהידיח םִאו :ּהָל לס ל
 םעילב ו םָתֹא הָתיִכִה הנומאל אולה ףיניע הוה 5
 יאו : ושל ונאמ עלסמ ז םֶהיִנָפ וקוח רסומ תחק ונֲאַמ 4

 הדי ךֶרּד ועדי אל יִּכ ּולאְוְנ בה םילד א יתרמא
 םֶתוא הָרְכדֶא םיִלדְגה"לא ילזהָכלַא :םֵהיֵהְלֲא טפשמ ה

 חַי הָמַה ךא םֶהיֵהְלֲא טפְׁשִמ הָוהְי ךרד ּועְדָי הָמַה יִּכ
 באו רעמ הָיְרֲא םָּכה [ּכ"לע +: תורסומ קת לוע ורבש 6

 הדנהמ אָציַהלְּכ םקזירעדלע י דקש רַמָנ םדְדְשָי תֹובָרֲע
 תראול יא :םֶהיִתוְבְשִמ מצע םַהיִעְשּפ וכר כ ףֶרֶטָי ד

 ְּבְשִאְו םיהלַא אָלּב ּעְבְשיו ינוב ךנְּ ךל"חולפא
 םיִּכְשִמ םִינִמ םיסּוס :ודדונתי הז תיבו ּופָאְנַו םָתֹוא 8
 רָקְפָארל הלַא-לעה :ולָהצ והער תַשא"לא שיא ּויָה 9

 :ישְפִנ םקנְתת אֶל הָוָּכ רֶׁשֲא יֹנְּבדסִאְו הָוהְייםִאְ
 היתושיטנ ּוריסה ושעתדלַא הָלְכ ותחשְו היתורשב לע י
 :לארשי תב יב ּודְנָב דוב יִּכ :הָמַה הוהיל אול יִכ וג
 אוהדאול ורמאיו הָוהיִּב ושַחַּפכ :הָוהְידִאְנ הָדּוהְי תיָבּו 3
 םיִאיִבְנַהְו :הָאְרַנ אול םֵעָרְו בֶרָחְו הָעַר ּוניִלָע אובְתדאְל 13
 ןכל | ּוֶקְל הָשָש הפ םֶהָּב ןיא רּכדהְו חורל הי 4

 הוה רָבְּדִהתֶא םֶכְרֶּבּד ןעי תֹואָבצ הלא הָהְי רמְאדהְּכ
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 :םתְלְכֲאַו םיצע הזה םַעָהְו שאל ופה ירבד ןתנ יננֲה
 וט ?ךֶוהידסִאְנ לֵאָרְשִי תב קָחְרמִמ יג םֶכיִלֲע איב יגנה
 אלו ונושְל עדת-אל וג אוד םלועמ יונ אה ןתיא | יונ
 15 :םיִרּובְ םֶלְּ חּותפ רָבָקכ ֹותָפְׁשִא :רָבד-המ עמשת
 וז לנאצ לכאי ךיִתֹונְבּו ב ולכאי ְּףמֲחלְו ףריצק לכָאו
 רֶׁשֲא ףירצבמ יִרָע ששר דךתנאְתּו דךנפנ לכאי ְּךְרָקְבִי
 ו ָךוהְי-םִאָנ הָמַהָה םיִמָיַכ םְִו :בֶרָחְּב הָנֵהְּב חטב הָתַא
 19 הָשָע המ תחת ורמת יִכ הָיָה :הֶלַּ םֶכְתַא השעָאדאל
 רֶׁשֲאַכ םילַא תְרַמִא .הָלֲא-לְכיתֶא וגל וניקלָא היה

 ורבת ןכ םֶכְצרַאְּב רֶכִנ יהל ּדְבעתַו יַתוא םֶתְבַש
 כ בָקָעָי תיִבְּב תא ּודיגה :םֶכְל אל ץֶרָאְּב םיִרֶ
 3 -לכָס-םע תאו אָנעְמַׁש :רמאל הָדּוהיִב ָהּועימְׁשַהְו
 :ועמשי אלו םהֶל םִינְזִא ואי אָלְ הל םינע בל ןיאו
 גג דרֶשַא וליחָת אל נפמ םַא הָוחְידמִאְנ ואריתדאל יתואה
 ושעת והְנְרבַעַי אָלְו םלועדקַח םיל לובג לוח יִּתְמַש
 2 יָה הוה םעְל : :והנרבְעידאלו ויל מָהְו ּולָכּו אָלְו
 24 אריג םכבלב ורמאדאולו :וכלו ּורָכ הָרֹומּו רֶרּוס -ל
 וָתַעְב שוקְלמו הרי םָׁשְנ ןתנה ּוניהלא הֶוהְתֶא אנ
 הכ זרְלאדוטה םֶכיִתיִנע :ונְלַמְשי ריצה תוקִח תָעְבְש
 3 םיִעְשְר יִמַעְב ּואָצְמניִכ :םֶּכִמ בוטה ּועְנַמ םֶכיֵתאֿמַהְו
 :ּורָכְלִי םיִשנִא תיחשמ ּוביצה םישוקי ְּךְׁשְכ רוש
 גז ולד ןצ"לע הַמְרִמ םיִאלמ םֶהיֵּתְב ןּכ ףֹוע אָלִמ בּולְכְ
 28 ראג ןיִד עֶרייֵרְבַד ּורְבַע םג ותשע נְמׁש :ּורישַעיו
 2 דילעַה :וטפש אל םִיניְבֲא טּפשִמּ וחילצוו םותָי ןיד
 םָקְנְתִת אל הְכירְׁשַא יונָּב םִא הוה דְכָפָאאְל הלא
 31 םביִאְבְנַה :ץֶרָאְּב הָתְיְהנ הךורעשו הָמש :ישפנ

 ואכנ
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 ןכ ּובֲהֲא ימעו םֶהיֵדי-לַע ודרי םיִנָהְפַהְו רֶכָׁשַב ואב
 :התירחאל ּושַעְתְ"המו
 .Car ה ו

 רפוש ועקת עוקתבו םֶלָשּורָי בְרְקִמ ןמָיְנב נב ו וזָעֶה א
 ןופצמ הפס הַעְר יִּכ תאשמ ואש םֶרָּכַה תכיל
 ָהיֶלֵא :ןויצ"תכ יתיִמְּד הָנְנעַמַהְו הָוָנַה : לדג רָבָׁשְו 3

 שיא ּועְר םיִבָכ םיִלָהֶא ָהילע קת םֶהיִרדַעְו םיער ואבי
 יוא םיִרהְצַב הָלַעְ ומוק הָמָחְלִמ יִלִ ושדקכ ותא 4
 זרלעת ומול :ברעדיללצ וטָנידיִּכ םויה הנפחיכ לנל ה

 הי מא הכ יכ :ְהיָתֹונמְרַא הָתיִחְשִנְו הלילב 5
 ריִעָה איָה הָלְלְס םלְׁשורי-לִע ּוכפשְו הַצַע ּותְרַכ תואָבַצ

 הרה ןכ הימי רו ריִקְְּכ :ּהָבְרקְב קש הָלּכ רֵלָפָה 1
 : הדָכִמּו ילה דיִמִּת ינָפלַע ּהָּב עַמָׁשִי דשו סַמֲח הער

 הָמָמָׁש ישא ןפ ךממ ישפנ עקתךפ םָׁשורְ ירסוה 8
 יללוע תואְבְצ הוי רמָא הָכ :הָבָׁשנ אול ץֶרֶא 9

 --כַע רַצובּכ ףדי ב פשה לארשי תיִראש ןפנכ ּולְלוע
 הלרע הנה ועמשוו הָדיִעֲאו הָרְבְדַא ימדלע :תולסלס י

 םֶהְל היה הֹוהיירבְד הגה בישקהל ּלְכי אָלְו םֶנא
 יִתיִאְְ 'תאלמ | הָוהי תַמֲח תֶאְו :ֹובוצְּפֲחַ אֶל הָפְרַחְל 1

 -יִכ וֵּדחַי םירוחפ דוס לעו ץוחַב ללוע-לע ךֶפש .ליִבָה
 ופסְנ .:םיִמָי אלמדםע ןקז ודכלי השאדםע שיָאזסנ ו

 יִדָיתֶא הָמַאיכ .ודחי םישָנְו תורש םירחאל םֶהיתב
 םלּודנ-דע םִנַמקִמ יִּכ :הָוהְייְֶנ ץֶרָאָה יבׁשיהלע ו

 :רָכְׁש הֶשַע לכ ןהפדידעו איְבנִמּו עצב עצוב לכ
 זבולש | םלָׁש רמאל הָּלֵקְנ"לַע יִמַע רַכָשדתֶא ּואָּפרַר 4
 ושובידאְל שוכדםנ ושע הב תֶתְדיִכ ושיבוה :םולש ןיִאְו וט

 םיִתְְקּפתֶעְב םיִלְפוּכ ולפי ןכל עי אָל םילכהדמנ
 ולשכי =

 קיוכ ץמק ל 5. ירק ריב צ. 7. הפו יהה צ 7
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 ו םיִכְרְלַע ּודמַע הָוהְי רַמָא הָּכ = :הָוְי רַמָא יִלְשכ
 הכדוכלו בוטה דרה הוא :םלוע תוָבַתְְל | ולֶאָשְו וארו
 וז יתמקהו :ךלנ אָל וָרְמא םֶבְׁשַפנְ עּגְרַמ ּואצַמּ
 :בישקנ אל ורמאמ רפוש לכל ובישקה םיפצ םכילע
 5 ץַרֶאַה יעמש :םָּב-רְׁשֲאתֶא הד ינדו םיוגד ּועָמְש כל
 יִּכ םָתֹובְׁשֲחַמ יֵרְּפ הָוַה םֶעָהלֲא הָעְר איִבמ יֵכֹנֲא הנה
 כל הזהָמְל :ּהָבדַסֶאְמַ יִתְרִתְו ובישקה אל וִרְבדלע
 םכיתולע קחרמ ץֶרֶאְמ בוטה הָנָכְו אובְת אָבְשִמ הנובל
 יג הָוהי רַמָא הכ פל לכ וברעדאל םֶכיֵחְב ןוצרל אל
 םיִנָבּו תובָא םֶב ולשכו םילשכמ הוה םעהדלַא ןתנ נגה
 22 םבע הָנַה הָוהְי רַמָא הפ :ּודָבֲאָי ֹועֵרְו ןכש וָּדְחַ
 2 תֶשק :ץֶרָאיִתְכְרִמ רועי לוד יו ןִֹפְצ ץֶרָאמ אָּב
 ;רֶמָהְי םיכ םלוק וממרי אלו אוה יִרָוְכַא ּויֲֹחִי ןודיִכְ
 -תָּב יל הָמְחְלמַל שיִאְּכ ְּךורָע ּובָכְרִי םיִסוס-לַע
 24 ליח ּנְתַכְוָחַה הָרָצ ּניֵדָי ּופְר ועָמָשְדתֶא ּונָעְמַש :ןויצ
 הכ בֶרָח יִּב יבלת"לא .ךרִָּּבּו הָרָשַה אְצתְילַא .: הרי
 6 רַפֲאְב יִשְלַּפְתַהְו שירה יִמעְתַּב :ביִבָּסִמ רונמ באל
 תאכי םאתפ יכ םיִרּורְמַּת ךפְסמ ךֶלישע ריִחי לָבַא
 גז ָתֶנַחָבּו עדִתְו רֶעְבמ יִמַעְב תת ןוָחְּב :ּוטיִלָע דרשה
 ₪ לרבו תֶשָחְ ליכְר יכלה םיִרְרֹוס יִרְס םֶלְּכ :םֶכְרּדדתֶא
 ₪ אושל תרפע םתשַאַמ חֶּפִמ רחְג :הָּמַה םֶתיִחשמ םלָּ
 ל כ םתְל אְרְכ סָאְמנ ףַסַּכ .:ּוקָתנ אל םיעְרו ףורְצ ףרצ
 :םַהָּב הָוהְי סָאָמ

Car. VIL. | 

 ג א מע :רמאל הָוהְי תַאמ ּוהיְמְרי-לֶא הָיָהְירֶשָא רָבְדַה
 תְרַמִאְו הוה רָבָּדַהתֶא םָׁש ְתאָרָקְו הֶָוהְי תב רַעָשְּב
 ;ָלֶאָה םיִרָעָשַּב םיִאְבַה | יהל הוהי=רַבָר ּועָמש

 תוחתשהל
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 לאְרשי יהלֶא תואָבְצ הָוהְי רמָא"הְכ :הוהיל תֹוחֲתְׁשַהְל 8
 =ֹוקַמַּב םֶכְתֶא הֶנְּכׁשֲאַ םכיִלְלַעמ םכיכְרד ּוביִמיה

 5 ה רמאל רקַשה יִרְבדְלֶא םֶכְל וֵחְטַבתהלַא : הזה 4

 ביטיההסא יִכ :הָמֵה הי לכיה הֶוהְי לכיה היה
 ושעת ושְעְיםִא םֶכיֵלְלַעַמ-תֶאְו םֶכיִכְרִדְדתֶא ּוביִטית

 וקשַעת אל המלא םֹוָתָי רג :ּוהעַר ןיבו שיא ןיב טפשמ 6
 םירחא םיִהלֲא ירָחֶאְו הזה םָקָמַּב ּוכפְׁשִת"לַא יקָנ םֶדָ

 רוה םוָקמַּב םֶכְתֶא יֵּתַכְׁשְו :םֶכְל עֶרל כלת אל ז
 : ;םלועדדעו םלועדמל םֶכיִתוְבֲאל ית רשא ץֶרָאב

 :ליעוה יּתְלְבל רקשה יִרְבּדדלִע בכל םיחְטְּב םָתַא הגה 8
 להו לעבל רטקו רקשל עְבְשהְו ףאנו חצר | בה 9
 םָּתְדַמעַו םֶתאָבּו :םֶּתְעַדְייאְל רֶׁשֲא םיִרָחַא םיהלֶא ירחא י

 טלאנ םָתְרמָאו לע יִמָשדארקנ רֶׁשֲא הוה תב יִָפל
 םיִצְרּפ תָרָעְמַה :הָּלֲאָה תַבעֹוִּתַהילְּכ תֶא תושע ןעמְל
 יכנָא םג םֶכיִניִעְפ ויָלְעיִמְׁש ארְקנְ"רֶשֶא הזה תיבה הָיָה

 רֶׁשֲא ימוקמ"לֶא אזוכל יִּכ .:הָוהידִאְג יתיאְר הגה גג
 דרֶשַא תא וארו הָנושאָרְּב םש ימש יתְנַּכַש רֶׁשֲא ולישב

 םככתושע ןעי הֶּתַעְ :לארשנ ימע תער יִנָפִמ ול יִתיִשָע 8
 םכָשה םֶכיִלַא רָּבְדַאו הָוהְידִאְנ הָלאָה םישעמַה"לָּכדתֶא

 יִתישָע :םָתיִנֲ אָלְו םֶכְתֶא אָרְקִאְו םָּתְעַמְׁש אָלְו רָּבְַו 4
 וב םִחָמְב םֶּתַא רש ויֵלָ ומשלא ךכנ רֶׁשֲא ו תיל
 יִתיִשָע רשאּפ םכיתובַאלו םכְל יתתְקרשא םוקמְל

 דתֶא יתככשה רשאכ ינפ לעמ םֶכְתֶא יִתכְלַשהְו :וֶלָשְל וט

 וללפְתִתְלַא הָתאְו | :םיָרְפָא ערולְב תַא םֶכיִחַאלָּכ ו
 "ענפה" לאו הָקְפְתּו הנר םֶדעְב אשתדלאו הוה םֶעָהְְַּב

 םישע הָמַה המ הָאר ךְניאה :ךתא עמש יִנְניִאיִּכ יב וז
 םיִצע םיִמָקלמ םיִנָּבַה םֶכׁשורְ ז תֹוצּוחְבּו הָדּוהְי יִרָעְב 8

aanתוכאהו  

1 - 

v. 0.חנתאב חתפ  



JEREMIA CAP. 7. 1751  

 תֹושֲעַל קצב תושל םיִׁשָנְַו ׁשֵאָה"תֶא םיִרָעְבְמ תֹובֲאָהְו
 זכידרחֶא םוהלאל םיִכְסָנ ךפהְו םימָשַה תָכְלְמִל םיִנ
 8 אֹולָה הָוהידםאנ םיִפַעכְמ םה יִתאַה  :יִנְסַעְכַה ןעמְל
 כ ָנֹרֲא | רמָאזהָכ ןכל :םֶהנְפ תׁשְּב ןעמל םֶתא
 םָדָאה-לע הוה םוקמה"לֶא תֶכָּתִנ יִתָמֲחַו יִפִא הגה הוה
 קרַרַעְבּו הָמְדֲאַה .רפילעו הָרָשַה ץע"לעו הָמֲהְבַה"לַע
 91 לארשי יקלא תוֶאְבְצ הָוהְי רמָא הכי  :הָּכְכִת אָלְ
 9 יתרְּבְדדאל יב :;רַשְב ו לָבֲאְ םֶכיֵחְבוחל ופס םֶכיַתולע
 ץֵרָאמ םֶתוא איִצוה םִיַּב םיתיוצ אָלְו ֹםָכיֵתֹובֲא-תֶא
 93 קרה רָבְּרַהזתֶא-סַא יכ :חבָו הלוע ירבד"לע םִיָרְצמ
 םיהלאל םֶכְל יתָיָהְו ילוקְב יִשְמַׁש רמאל םֶתוא יתיוצ
 זרוצֲא רֶׁשֲא רה לְב םּתְכַלָהְו םַעל ילדויהת םּתַאְ
 24 םָעאתֶא וטה"אלו יעמש אלו :םכל בטי | עמל םֶכְתֶא
 תלו רוהָאל יהו עֶרָה שכל תוררָשְּב Ns וכליו

 הכ םִִרָצִמ ץֶרָאמ םכיִתְבִא יִאָצְי רָשֶא םויהְדמְל :םיָפְל
 םםיִאיִבְנַה יָרְבְע-לְּכ-תֶא םֶכיִלַא חַלְׁשֲאְו הוה םה ךע
 2 םנְָא"תֶא וטה אָלְו ילא מש אֹולְו סְלֶשו םֵכְׁשַה םוי
 עז -תֶא םָהיֵלֲא תרבדו :םָתֹובֲאַמ וערה םפְרְעיתֶא ושקיו
 זבָהילֶא ָתאָרְקְו ₪ ילֶא ּעָמְשי אָלְו הָלאָה םיִרָבּדַהילְּכ
 ₪ ועמשדאול רשא יוגה הֶז םַהיִלַא תְרמָאְו :הָכונעי אלו
 ;רֶנמָאָה הָדְבֶא רָכמ והקל אָלְו ויהלֲא הוה קב
 פ -לַע יאְשו יכילשהו לר : םֶהיִּפְמ הָתְרְכְנְו
 ל יֵּכ :ותְרְבָע רודדתֶא שטו הוהי םַאְמ יִּכ הניק םִיָפְׁש
 םיִצּוקְׁש ּומָׂש הָוהְיִאְנ יניִעְּב עֶרָה הָדּוהְייִנְב ּושָט
 31 תֶפתַה תוִמְּב נבו :ֹואָמַטל וילָעְיִמש אָרְקנ"רְׁשַא תב
 שָאָּב םֶהיִתנְב"תֶאְו םהיִנְּבתֶא ףרשל םגהְְֶב אָיְגְּב רֶׁשֲא
 82 םימָיהנה ןל | :יבלזלע הָתְלְע אָלְו יתיוצ אל רֶׁשֲא

 םיאב
voor ?(יוק יאיצוה צ. 22  
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 םֶהְרָּב אָ תֶּפֹּתַה דוָע רֶמָאאלְו הָוהְידםִאְנ םיִאָּכ
 הָתְיְהְו :םוקמ ןיאמ תפֹתְב ורבקו הָנְרַהַה אגא יב 8

 ץראה ד תקבלו סִיִמְשַה ףועל לְכֲאמל הוה םעה תַלְבִ
 טלָשּורְי תוצחמו הָּרּוהְי יֵרְעַמ ו יִתְבְשהְו :ריִרֲחְמ או 4

 הָּכִרְְל יִּכ הָלֵכ לוקו ןַתַח לוק הָחמְש לוקו ןושש לוק

 :ץֶרָאְה הודה
 .Car. VIL ד

 קררוה-יכלמ תֹומְצַעדתֶא ּואיִצֹוו הָוהְידמְאְנ איהה תֶעְּב א
 תרֹוָמְצַע | תֶאְ םיִנַהְּכַה תומצעדתאו וירש תומְצָעְדתֶאְ

 םּוחָמְׁשּ :םֶהיִרְבְִמ םטׁשּורייבְׁשו תֹומָצִע תֶאְו םיִאיִבְנַה 2
 רֶׁשֲאְו םובהא רֶׁשֲא םימשה אבצ ו לכלו חיל שמש

 רשאו סושרד רֶׁשֲאו םֶהיִרחֶא יכְלָה שאו םדָבע
 הָמְדְאְה יגפ"לַע ןמְדל ּורְבָקִיאָלְּופְסָאַ אל םְֶל ומשה

 -ןמ םיִרָאְׁשַה תיִרֲאְׁשַה לכל | םייחמ תֶוָמ רַהְבִנְו ויהי 8
 רֶׁשֲא םיִרָאְׁשנַה תומקמה"לְכְּב תאוה הָעְרֶה הָחָּפְׁשמַה

 הש םהילא ְתְרַמָאְו :תֹוִאְבְצ הָוהְי םאנ םש םיִתְחה 4
 עודמ :בושי אלו בושידסא ומ אלו ולפיה הָוהְי רַמָא ה

 תיִמְרִּתַּב וקיזחה תחצנ הָבְשמ םלשּורי הוה םַעָה הָבְבוש
 שיא ןיִא ורדי ןכדאול למשא יִתְבָשקַה :בושל נַאמ 8

 םֶתוצְרְמִּ בש הלָּכ יִתישֶע הָמ רמאל ותערדלע םַחְנ
 הַעְדָי םִיִמְשְב הדיסַחדיסנ : :הַמֲחְלִמַב ףטוש ססְּכ 7

 יִמַעְו הָנֲאב תעזתֶא ּורמָש רּוטָעְו סוסו רֹוֲתְו ָהיֶדֲעֹומ
 ונחנא םיִמְכַח ורמאת הָכיִא :הָוהְי טפשמ תא ועד אל 8

 רקש מע הׂשְע רקשל הגה ןכָא ונתא הָוהְי תֶרֹותְו
 ;דְוהיירַבְרְב הנה ודב ּוּתַח םיִמָכֲח ושבה :םירפס 9
 טירחאל םהישנתַא ןּתֶא וכל :םהְל הָמ"תמְכָחַו סמ י

 עצב עצפ הלכ לודידעו ןטקמ יִכ םיִׁשָרְָל םֶהיֵתורְׁש
 איבנמ

  RRיו |
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 וו "תָכ רָבָׁשתֶא וֿפַרַו :רָקָׁש הָׂשֵע הּלְּכ ןַהכירַעְו איבנמ
 ו? ושבה ּוםלָׁש ןיאו םולש |םולָׁש רמאל הָלְהְנלִע מע
 ןכְל ועדי אל םֶלְּכַהְ ושבידאל שוּבדסנ - הָבֵעּות יִּכ
 :הָוהָי רָמֲא לְׁשָכ ,סֶתְדִקִּפ תעְּב םיִלָפְַב לפי
 וג םכיִנַאת ןיאו ןפְנב םיבְנע ןיא הוהידסִאְנ םפיסא ףסא
 וג נח המדע :םּורְבַָי םֵהָל ןּתְאְו לב הֶלָעָהְו הָנאָתּב
 הָוהְי יִּכ םשְ"הַמּדְְו רַצְבְמַה עלא אובְנו ופסֶאַה םיִבְׁשי
 ש הוק :הָוהיִל ּונאָמְח יּ שארדימ נקש ּונָמַדָה וי הלא
 6 עָמשנ ןדמ :הָתָעְב הגהו הַּפְרַמ חעל ב ןיִא םולשל
 ץֶרֲאָה"לְכ הָׁשֲעָר ויִריָּכַא תולהצמ לופמ ויסופ תַרַהַנ
 וז ַחְלָשְמיִנָנַה יִכ :ּהָב יבשיו ריע הָאולמו ץרא לבא ואוביו

 , קא וקשה שחל םֶהְלְדִיִא רֶׁשֲא םיִנעְפִצ םיִשָחְ כב
 4 "הנה יַד יכל ילָע ןונְי ילע יִתיִנַלְבמ : הָוהידִאְנ
 "סא ןויִצְּב ןיא הוהיַה םיקחרמ ץֶרֶאִמ ימעדתב תעש לוב
 ירק יִלְבַהְּב םֶהיִלְסַפְב ינּוכעְכַה ָעּודַמ ּהָב ןיא ּהָּכְלַמ

Maids2 דת רֶבָׁש-לע :ּוְעָׁשטאל חנא זק הל  
 : רֶעְלנְּב ןיא ירָצה :יִנְתְהּוְחַה הָמש יִּתְרַדְק יִּתְרַבְׁשָה ימַ
 :יִמע-תּכ תָכְרַא הָּתְלֲע אָל עודמ יפ םש ןיא אפרדםא
 22 הלילו םמוי הָּכְבֲאְו הָעַמְ רוקמ יניִעְו םימ ישאר ןָּתְייִמ
 :יָמָעְדתַב יִלְלַה תא

 ט 6.1%. 5

 א הָכְלֲאְו יִמַעְדַתֶא הָבָועָאְו םיִהְרֶא ןולמ רָבָדמב נתחי
 ? -;רָא ּוָכְרְדִמ :םיִדְנב תָרָצע םיפַאנמ םֶלכ יכ םָּתִאַמ
 הָעְרמ יִכץֶרֲאְב ורְבְג הָמִאְל אל רקש םָּתְשק טנושל
 3 שיא :הוהי"סאנ ועדידאל יתאו ואי | | הָעְרְלֶא
 בוקע הָא"לָכ יכ וחמבק"לא חֶאלְּכ"לַעְו ומשה ּוהעַרמ
 בקעי = ה האשה א
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 תַמָאְו ולתַהְי והעְרְּב שיאו :ְלַהָי ליִכְר עֶר"לְכְו בכי 4
 ךתבש :ואְלנ הועה רקש"רְבד םנושל ּודְמל ורבי אֶל ה

 :הָוהְייסָאְנ יתואדתעד נַאמ הָמְדמְּב הָמְרִמ ךֹותְּב
 -יִּכ םיִתְנַחְבּו םָפְרֹוצ יִננַה תואָבְצ הָוהְי רַמֲא הָכ ןָכְל 4
 :רֶמְרמ םנושְל טְהֹוָש ץח :יִמַעתְכ ינְִמ הֶׂשֲעֲא יא ז

 :ֹוּבְרָא םיִש וכְרָקְבּו רַב והעְרדתֶא םולש ויִּפַב רכד
 הָוָּכ רֶׁשֲא נא הֹוהי-םֶאְג בדק רָפֶאאְל הָלֶאלַעַ 8
 -לעו יֵהָנְויִכְב אָשֶא םיִרָהְד-לע :יׁשְפַנ םָקֹנְתְת אֶל 9

 ועמש אָלְו רבוע שיאדילכמ ותצנ יכ הניק רֶּבְדִמ תֹואנ
 ית :ּוכָלְה וֵדְדנ המַהְּבִידעְו םיִמָשַה ףֹועמ הָנְקִמ לוקי

 א הָּוהְי יִקָעְתְֶו םג עמ םילנל םֶלְׁשִהתֶא
 :תֶא ןְכָו םֶכָחָה שיאָהִהִמ  בַׁשֹו יִלְּבִמ הָמָמְש וג <

 ץֶראָק הָרְּבֲא הָמדלַע הדו וילַא הוהידיפ רָּבִּד רֶׁשֲאו תאז
 םֶבְזָעְדִלַע הוי מאו :רבע יִלְּבמ רָּבְדַמכ הָתָצְנ 2

 -אלו ילוקב ועמשדאלו היל יּתתְנ רשא יִתְרֹּת"תָא
 םםילְְבַה ירחאו םבל תוררש יִרָחֶא וכליו :הכ וכְלַה 13
 תואָבְצ הָוהְי רמָאדהְל ןכְל :םָתֹובֲא םִיָדַמְל רֶׁשֲא 4

 הנעל הוה םֶעֶהיתֲא םֶליִכֲאמ יָה לֵאְרְׂשִי יהא
 ועדי אל רָׁשֲא םיוגפ םיִתֹוציִפֲהַו :שאְר"ימ םִיָתכְׁשַהְו וט

 יתולַּכ דע םֶרָחַה-תֶא םֶהיִרָחֶא יִּתְחַּלִשְו םָתֹובֲאְו המה
 וארקו ּונְנְּבְתַה תֹואָבְצ הָוהְי רמָא הָּכ :םָתֹוא 6

 :הָנאובְתְ חלש תֹומְכַחַה--לֶאְו הָנאובְתו תננוקְמְל
 ;רֶעַמַּר וניניע .הֶנְדְרִתְו יִהָנ ונע הָנָשַתְו הָנְרַהִמְתּו גז
 טדדש דיא ןויצמ עמשנ יֵהְנ לוק יִּכ :םִיָמולְמ וניפעפעו ו
 ָּכ :ּנָתֹונְבְׁשִמ וכיִלְׁשַה יִּ הא נבעו דאְמ ּנְׁשְּב 9

 הנמל ויפדרַבּד םֶכְנא חֶקְתו הוהי"רַבְד םישָנ הנֲעַמְׁש
 ינינולחפ תומ הֶלֲעיִּכ :הָניק ּהָתּעְר האו יה םֶכיִתְנְב כ
 - ו

 קיז מק 9.18 ארסה 1. Pbnwv.7  השונד לה < +
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 :תובחרמ םירוחב ץוחמ לֶלוע תיִרְכַהְל וניִתֹונְמְרַאְּב אָּב
 ג ינפלֲע ןַמֹרַּכ םֶרָאָה תלבנ הלפנו הָוהְייִאְנ הב רָּבּד
 ע רַמָאוהְכ | :ףפאְמ יאו רצוקה יֵרֲחָאמ ריִמָעְכּו הָרְׂשַה
 רוָּבְגַה לֶלַהְתִילַא ותְמְכָחְּב םֶכְה לְלַהְתיהלַא הוה
 ₪ לְלַהְתִי תאבד יִכ :ֹורׁשְעְב ריִשָע ע ללהתילא ֹותְרובְנְּב
 טּפְׁשַמ דָכָח הֶׂשֵע הוה נֲא כ 'תוא עדו לָּכַשַה לְלַהתמַה
 5 הנה * :הוהי"םִאְנ יּתְצַפִה הֶלָאְבִִּכ ץֶרָאְּב הָקָדְצּו
 חכ "לע :הלרעְּב למלכי יתדקפו הָוהְידִאְנ םיִאָּב םיִמָי
 בָאומלָעו ןומע ינָב"לַו םולָא-כעו .הדוהידלעו םירצמ
 םיִלְרְע סִיגְהְדלָביִּ רָכְדמַּכ םיִבְׁשְַה הֶאַפ יצוצְקלּכ לע
 :בְליִלְרֲ לארשי תילו
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 א ;לֵאָרְׂשִי תיִּב םכילע הָוהְי רָּבַד רֶׁשֲא רֶבְּרַההתֶא ועָמש
 2 תותאמו ּודְמְלַתִלֶא םיוגה ְּךְרָּדילֲא הָוהְי רַמֲא | הָּכ
 3 רוָקְחיִכ :הָמֵהמ םיגה ותהי ותחת"לַא םִימְשַה
 שרידי השעמ ותְרְּכ רעָימ 1 אּוה לָבָה םיִמַעַה
 4 תֹוָבָקמְכּו תוְרְמְסִמְּב וה בָהּ ףכְּב :רָצעַמַּב
 ה ּורָבְדָי אָלְו המה השקמ רֶמתְכ :קיִפָי אולו םוקזחי
 וערי אליכ | םֵהָמ ןארוהדלא ודעצי אָליִּכ אושע אֹוְשָנ
 8 'ִּוְג הוה מכ ןיאמ :םתוא ןיא םיִטיַהדםנְו
 7 םםיוגה דלמ י לארי אל ימ :הָרובגּכ מש לודנו הָתַא
 ןיאמ םֶתּוכְלַמְדלְכִבו םיוגה יִמְכְח"לְכְב יִּכ הָתֲאְי ךל יּכ
 5%: ?ע םיִלְּבַה רקומ ולפְכְו ורָעְבי תתַאבו מכ
 9 שָרָח הָשַעַמ זָפּואַמ בָהֶמ אָבּי שיִשְרִּתִמ עֶּקְרְמ ףסַּכ
 :םֶלָּכ םיִמָכֲח השָעִמ םשובל | ןמנראו תָלֵכַּת ףרוצ ידיו
 י ופצְקִמ םּו ּךְלָמּו םִַח םיהלָאדאּוה תַמָא םיהלֶא הוה
 וג ןורמאת הָנְדֹכ = = ייִמְעז םנלכיראלו ץֶרֶאָה שערה

 םוהל
 כבר קדזכ \מק + 2 9 | ןאכ דע מג טפשמו יאחנומל =. 94. יט
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 אעראמ ודבאי ודבע אל אכראו איַמְׁשִיַד איַהָלֲא םוהל
 ןיִכמ וחכְּב ץרֶא השע :הְלֲא אימש תוחתמו ו?
 ומה ותת לוקל :םיִמָש הָמָנ ותָנּוְכְתְבּו ותְמְכְחּב לָבָת ו

 רֶמֶמְל םיִקְרְּב ץֶרֶאז הָצְקִמ םיִאְׂש הלו םיִמָשָּב םָיִמ

 זרַעְדמ דאי רֶעְבִנ :ויִתורצאמ חור אצוו הֶשִ
 אב חורדאל) ֹוכְסִנ רקש יִּכ לֶסֶּפִמ ףרֹצ-לְכ א

 -אל :ודבאי םַתְדַקּפ תעב םיִעְתְעִּת הָשָעַמ הָמַה לבה 5
 טֶבש לֵאְרְשִו אוה לפה רָצוייִכ במעי הלה הָלֵאָכ

 ְךְתְעְִּכ ץרֶאמ יפסא | מש תב הָוהי וָתְלָחנ ו
 עלוק ננה הוי רַמָא החי :רֹוצְמַב יִתָבָשוי :5

 :ּאָצְמְי ןץמל םֵהָל יתרצהו תאוה םעּפּכ ץֶרָאָה יִבשוְידתֶא
 ְךַא יתרמ ינֲא יִתְּכִמ הָלֲחַנ יִרְבׁש-לַע ילו 18

 ינאי ינָּב ּוכֵּתְ יֵרָתְומלְכְו דש יִלָהֶא :ּנָאְׂשִאְוילֲח הָז כ
 ורעְבִנ יִּכ :יִתֹועיִרְי םיקמו ילָהָא דוע הַמניִא םנֵאָו 2

 -לכְו וליפשה אל ןּילַצ ושרד אל .הָוהְיתֶאְו םיִערָה
 לחג שַעְרְו הָאְב הגה הָעּומְׁש לוק :הצופנ םֶתיִעְרַמ 3

 :סבינת ןועְמ הָמְמְׁש הָרּוהְ ירעתֶא םושל ןיִפָצ ץראמ
 ןיִכָהְו ךלה שיאלדאל כר םֶדֶאְל אל יכ הָוהי יִּתְעַרְי 5

 דפ ָּךפַאְבִלֶא טפשמב ךַא הוי ינרפ = :ודעצתֶא
 ילַעְו ףועייאל רַשא םִיוגַה-לַע ףְתַמַח ךפש :יִנֶטָעְמִת הכ

 בטַע"תֶא ֹולְכֲאּכ ואָרְק אל דִמשְּב רֶׁשֲא תוחְפְשמ
 :ּומשה ּוהָוְנַתֶאְו ּוהְלַכ ּוהְלְכֲאו

 .Car. XL אי אי
 וטמַש :רָמאל הָוהְי תאמ והָיְמְרִיילָא הָיָה"רְׁשַא רָבָּרַה א ?

 ילַעְו הָרּוהְי שיִא-לֶא םֶתְרַּבִדְו תאוה תיִרּבַה יִרְבִדתֶא
 יקלֶא הָוהְי רֶמָאדהְכ םֶהיֵלֲא ּתְרַמִאְו :םֶלָשוְרִי יבש ל

 תיִרְּבַה יֵרְבּד-תֶא עָמְשי אָל רֶׁשֲא שיאה רוָרָא לאְרְשי
 < תאזה 0
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 4 טבָתואחיאיִצוה .םויב םֶכיִתוְבָאדתֶא יִתיוצ רֶׁשֲא :תאזה
 םָתיִׂשעַו תיִלקְב ועמש רמאל לרבה רּומ םִיָרְצִמְשַרָאמ
 יִכְנָאְ םֶעְכ יל םֶתָיְהְו סֶקְתֶא הנצֲארְׁשַא לָכְּכ םֶתֹוא
 ה -רֶׁשֲא הָעובָשַהתֶא םיִקָה עמל :םיקלאל םֶכְל הָיהֶא
 ׁשֵבְדּו בֶלָח תַכְז ץֶרֶא טל תַתְל םֶביִתוְבָאְל יִתְְּבְשנ
 5 הי רמו :הָוהְי ו ןמָא רמאָו ןעאָו הוה םִַּכ
 תוצחְבו הוה יִרָעְב לאה םיַרְבְדַה"לְּכיתֶא ארק ילא
 סתישעו תאוה תיִרְּבַה יִרְבזתֶא ּועָמש רמאל םֶלשּורְ
 7 םֶתוא יתולעה | םייָּב םֶכיִתוְבַאּב יִתֹדְעַה דֵעָה יּכ :םֶתוא
 ועמש רמאל דעָהְו םכשה הָוַה םויהדדע םירצמ ץֶרָאמ
 5 שיא וכל םָקָאדתֶא שאלו מש אָלְו :יִלוקְּב
 -תיִרְּבַה יֵרְבְּד-לכיהָא םָהילע איִבָאְו עֶרָה םָּכַל תּוריִרְשְּב
 הוה רֶמא :ּושע אלו תושעל יִתָנְצ-רָׁשַא תאְזה
 ובש :םֶלָשּוְרְי יבְׁשיְבּו הָדוהְו ׁשיִאְּב רָׁשְכ"אָצִמנ ילא
 -זרָא עומשל אמ רַשֶא םיִנשאַרַה םֶתובָא תנוע"לע
 ורפה םֶהְבְעל םיִרֲחֲא םיהלַא יִַחֶא וכָלָה מהו יב
 זר יִָּהְּכ רֶׁשֲא יתיִרְּב-תֶא הָדּוהְי תיכו לֵאָרְׂשיתיב
 םבָהיִלַא איָבִמ יִנְנַה הָוהְי רָמָא ה ןל :םֶתובָא
 אֶל יִלָא וכעת הָנָמִמ .תאצל ולְכוידאל רֶׁשֲא הָעְר
 :בלשורי ובשיו הָדּוהְי .יִרָע .ופלהו :םֵהיִלֲא עַמְׁשֲא
 דאל עשוהו םֵהָל םיִרטַקִמ םה רֶׁשֲא םיהלֶאָהלֶא יקעח
 יָהלֲא ויה יִרָע רַּפְסִמ יִכ :םֶתָצְר תעְּב םֶרָל יעישוי
 זרשּבל תֹוחָבְמ םתמְש םלָשורי תוצח רַּפְסִמּו הדוהי
 14 =רַעְּב לָלָּפתִתְִלִא הָּתַאְו :לעבל רמקְל תוִחְּבְמ
 עמש יִנְניֵא | יּכ הָלַּפְתּו הנר םדעב אשתי הֶּוה םעֶה
 וט יִתיָבְּב ידידיל המ :םֶתָעְר דעְּב ילֶא םארְק תַעְּב
 יִכ ךיְלָעְמ ּוְרְבַעַי שדְכְירֶָשְבּו םיִּבַרָה הָתָמְִמַה ּהָתֹושֲע
 יכתער 0( רהאשאשאשש;>
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 קדוהי אָרְכ רַאתדירְפ הפי ןְנעֶר תו :יֹוְלֲעּת ןָא יִכָתָעָר 6
 תיל שרו ָהיֶלָע שא תיצְה הָלדְנ הלמֲה לוקל ךמש
 תַעְר ללגּפ הָעְר ךילָע רב | ךֶתוא עמונה תואְבְצ הָוהְו
 רטקל ינסעַכַהלסקל ושערָשא הוה תיכו לאְרשי"תיב

 :םהיללטמ ינתיארה וָא הָעְדֶאְו ינעידוה הָוהְי | :לַעָבַל 8
 ו ילָעיִכ יִּתְַדי-אָלְו חוָּבְסְל לבי ףולא שָבְכּכ יָא ופ

 ץרָאמ ונָתְרְכְנְ מחלב ץע הָתיִחַשְנ תובשחמ ּובְׁשֲח
 טפש תֹואָבַצ הָוהְו :דֹוע ריאל ומשּו םייח כ

 יתיִלג ףילא יכסהְמ ךְתָמְקְנ הֶאְרֶ בְלְו ילכו ןחפ קְדֶצ
aזרותנָע נאדל ; הָוהי רַמָא-הכ ןבל ביתא  

 אלו הוי םֵׁשְב אָבנת אל רמאל ָּבָשפְנתֶא םישְקְבְמַה
 דקפ יִנְנה תואְבַצ הָוהְי רמָא ה ןכְל ;ּונְדָיּב תּומָת 9

 ותמי םליתנבּו םֶהנְב ברה ותמי םירוחבה םהילע
 יִׁשנֲא-לֶא הָעְר איִבָאדיכ םֵהְל הָיָה אל תיראו :בַעְרַּב 3

 :םֶתְּדְקּפ תַנׁש תנע
- 2 62/8 

 רֵּבַרֲא םיִמַּפְׁשִמ ךא ףילא םיִרָא יִּכ הֶוהְי הָּתַא קידַצ א
 :דָנָב יִדְגְבִדלָּכ ולש הָחְלֶצ םיִעְשְר רד עודמ ךתוא
 םֶהיִפְּב הָּתַא בורק ירפ ושָעדסנ וכלי ושרשחסנ םֶתַעַטְנ

 תְנחְבְו ינארת יִנָּתְעדְי הָוהְי הָתַאְ :םַהיַתְילְּכמ קוחרו 3
 :קְדְגרַה םויל םשדקהו הָחְבִטל ןאַצְּ םקתה ְּךָתִא יִבל

 שבי הָדׂשַה"ִלכ בשמו ץֶראָה לבא יִתָמ"דַ .
 הָאְרִי אָלּורְמֲא יכ ףועו תומהְב הָתּפָס ּהָביֵבְִׁי תַעָרַמ

 הָרָחְתִּת יאו ךואְליו הָּתִצַר םיִלְנְרדתֶאיִּכ :ּונְתיִרָחַאדתֶא ה
 :רשעת ְךִאְו חמֹוב הָּתַא םולש ץֶרֶאְבּו םיקופהד תא

 ודְנְּ הָמַהדִנ ּיבָאדתיִבּו ךיקַאדסנ יִכ .:ןדְרָיַה ןיִאְנִּב 6
 וָרְּבַדִייַּכ םָּכ ןְמֲאַת"לַא אלִמ ףירחא וִאָרַכ הָמהדםִנ דב
 ךלא רש(₪ו

7 - 

= 

 קדוש וחא שגד +. 16. אי"



 759 .JEREMIA CAP 12. 13. גיבי

 ? יִתְלַחְנתֶא יִתְשַמְנ יתיִּב"ִתָא יּתְבְְע = = = :תובוט דלא
 8 יתְלחג ילד הָתְיַה :ָהיִבָיִא ףְכְּב ישְפָנ תודדידתא יּתַתנ
 9 טיעה :היִתאנש ןבילצ ּהֶלוְּב יִלָ הָנָתְנ רעיב הָיְראְּ
 תרָיַחְילּכ ופְסֶא וכל ָהילָע םיבס טיעַה יל יִתְלַחְ עובְצ
 י וסספ יִמְרַכ ּותֲהׁש םיִּבַר םיער :הֶלְכֶאְל ויתַה הָדְׂשַה
 :הֶמְמש רַבְדִמְל יִתּדִמִח תקְלָחְתַא נְהנ יְקְלחתֶא
 גג יִּכ ץֶרְהילָּ הַמָשָנ הממש יִלָע הָלְבִא הממשל ּהָמְׂש
 ו? םידרש ּואָּב רָבְדִמּכ םִיִפְׁש-לְכ"לַמ :בל-לע םש שיא ןיִא
 ןיִא ץֶרָאָה הצקדדעו ץרָא הצקמ הלכא הוהיל ברח יב
 13 ולח ורצְל םיצקו םיטח ר :רׂשָבלְכְל םיִלָש
 ההוד ןורחמ םֶכיִתָאּובְתִמ ושבו ולעוי אל
 ג4 קרלחנב םיִעננַה םיערה יִנְכָשלָּכדלַע הוה רַמָא | הפ

 ילעמ םֶשָת יָה לֵאָרְשִתֶא מתא יְלְחְנה"רׁשִא
 וט יִרָחַא הָיָהְו :םֶכּותַמ שוא הָדּוהְי תיִּבדתֶאו םֶתְמְדַא
 וִתְלַחְְל שיא םיִתבישַהְו םיִּתְמַחְרְו בּושֶא םֶתֹוא יִשְתְ
  עָבָשַהְל יִמַע יִכְרְדדתֶא ודמלי דמלדםא היה ויצא שיאו
 נָבְנְו לַּבַּ עבְשהל ימעדתא ודמל רׁשֲאכ הָוהְידיַח ימשּב

 וז שו אָּהַה יוגה יִתְשַתְנ ועמשי אל םָאְו מע תב
 :הָיהיסִאָנ רבא

 ני .Car. XH גי
 א וּתַמְשְו םיתשפ רוזא ףל ָתֵנָכְוְךֹולָה יֵלֵא הָוהְי רמָאדהְכ
 2 רֵבָדְּכ רוֲאָה-תֶא הָנְקִאְו :והֶאְבְת אֶל םִיַמְב דיִנְתִמדלַע
 3 תיִנָׁש יֵלֲא הוהזרבד יהיו :ינֲתָמ-לע םשָאְו הוה
 + נְתְמלע רֵׁשֲא ְתיִנָכ רֶׁשֲא רזַאָהדתִא חק :רמאָל
 ה ְּךְלֲא :עַלָפַה קיִקְנְּב םֵׁש ּהגְמָמְו הָתְרְפ ךל םיקו
 6 יֵהָיְו :יתוא הָוהְי הוצ רֶׁשֲאָכ תָרְּפִּב הְנְמְמֲאְ

 חקו הָהְפ ךל םוק ילא הָוהְי רֶמאַו םיכר םיִמי ץָקמ
RNםשמ ה  
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 המ וז ויתְנמטירשא םוקהְמ רואָהדתֶא הַהָא רַפָחֶאְו
 "רַכְד יהו :לָּכַל חַלצִי אל רוזָאָה תַחְׁשִנ הָגַהְו 8
 -זרָא תיחשַא הָכָכ הָוהְי רָמָא הכ :רמאל ילֲא הוי 9
 ערה הֶּוַה םֶעָר :בֶרַה םלָׁשי ןואגתֶאְו הָדּוהְי אנ י

 מל תּוררשַמ םיכלהה יִרָבּדִתֶא ַעומְשל | םינַאמה
 הל תוחתשהלו םֶדְבִעל םיִרָחא םיהלא י ירחא ול

 קמ לָשַאָּכ יִכ :לָלל חלצידאל רשא הוה רוַאָכ יהיו ג
 תיפלָּכדתֶא ילא יתקּפְדה ןּכ שיא נְתָמלֲא רוזאָה
 םַעְל יל תויהל הָוהְידםִאְנ הָדּוהי תיִבדלָּכתֶאְ לארשי

 םהיִלַא } תרמאו :ועמש אלו תֶראַּפְתְלּ הָלַהְתְלְו םשְלּו 19
 ילָבְלְּכ לארשי יהלֶא הָוהְי רמָא-הַכ הוה רֶבְּדַהדתֶא

 אלי לָבנ-לְביְּכ ענג אל עדוה ולא ורמאו ןי אל
 אממ ננה הֶוהְי רָמָאהְּכ םֶהְלַא תְרמָאְו | ו

 דודל םיִבָשיַה םיִכְלַּמַה-תֶאְו תאוה ץראה יִבְׁשֹלְּכתֶא
 יבְשי"לָּכ תֶאְו םיִאֹיכְנַה-תָאְו םיִנָהְּכַהדתֶאְ ואסכ-לע

 םיִנּבַהְו תֹובֲאָהְו ויחאדלֶא שיא םיִּתְצּפַו :ןורְּכש םלֶשּורָי 4
 םכחרַא אלו סוחֶאדאלו לומחֶאדאל הָוהְידדםִאְנ .וָּדְחָ

 :הכד הוה יִכ והבְנִתלא וניזאהו ועמש :םֶתיֵחָׁשַהִמ וט
 ופננתְי םֶרָמְכּו ךשחי םֶרָעְּב רובּכ םֶכיֵהְלֲא הָוהיִל גת ו

 תֶוָמְלַצְל ּהָמְְׂו רֹואְל םֶתיוק ףשג יִרָה"לַע םכילנר
 דהרָכְבִּת םיִרְּתְסִמְּב ָךּעְמְׁשִת אל ז סאו :לפרעל תישי 3

 הָּבְשַנ יִּכ הָעַמּד יִניִע דָרַתְו עמָרִּת עמדו וג ינפמ ישפנ
 ובש יליִּפשַה הָריִבְנלְו למל רַמָא :ְהְוהְי רדע 8
 ורגס בה יִרָע :םָכְּתְרַאַפִת תְרָטע םֶכיִתְשֶאְרִמ דַרָי יִכ 9

 :םימולש תֶלְָה ָּלְּכ הָדּוהְ תַלְגִה חתפ ןיאו
 ןאצ דלת רֶדעְה היַא ןֹופְצִמ םיִאָבַה יארו םֶכיִנִע יִאְש כ
 ךתראפת = ד ב

 2 אר ולו4. ק ואש ף. 20. | ק חישו ף. 16 | אחרטכ מק *. 8
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 םֶתא ּתְדמַל ּתאְו יִלָע דָקְפִחיְּכ ירָמאתְדהמ :ְדּתְרַאָּפּ
 :הָדְל תֶׁשֲא מכ דוחא יִלְבֲ איְלַה שארל םיִפְלֲא לע
 ע ּולְנִנ נע ברב הָּלֲא יִנָאְרְק עודמ דבָבְלּב יראת יכו
 23 ויתרּבְרבַח רַמָנְו ורוע ישיכ היה בקע וסַמחְנ דילוש
 > רבוע שק םציפאו :עְרְה ידמל ביטיהל ילְכִּת םֶתַאדְ
 הכ רֶׁשֲא הודידמאנ יתאמ ךידמחתנמ דךלרוג הז :רָּבְדִמ חור
 % לע ךילוש יִתְפשַח ַא-סנו :רַקָשַּב יִחְמְבִתַו יתוא תחכש
 גז =לֵע ךתּונז תַמְז ךיולָהְצמ דיפ :ךנולק האר נפ
 ירָהְטִת אָל םֶלָשּורְי ךליוא ךיצוקש תיאר הָדָׂשַּב תועְב
 :דָע יֵתְמ ירא

me 2 

Cap: XIV: ‘TT 

 א :תרוְרָצְּבַה יֵרְבִד-לַע ּוהיְמְרִלָא הָוהְידדרבְד הָיָה רֶׁשֲא
 2 זרחוצו ץראל ירק לְלַמֲא ָהיֶרְעְׁשּי הָדוהי .הָלְבֲא
 3 ּואָב םִיָמְל םהירוטע וחלש םליִריִדֲאְו :התְלַ םלָשּור
 ומלְכָהְו ושב םסיר םֶהיִלְכ ובש םימ ּואְצְמאל םיבגְ"לע
 4 םבָשְנ .הָיָחְאל יִּכ הֶּתִח הָמָדֲאָד רּובַעְּב :םשאר ּופֲחְו
 ה הרש תליא-סג יִּכ :םשאר ופח םיִרָּכִא ּושָּב ץֶרֶאְּב
 < םיפש-לע ּודמע םיארפו :אָשה היהדאל יפ בזו הָדְלָ
 ז ּוניִנוָעְ"םִא :בָשַע ןיִאיַּכ םֶהיִנִע ולב םיִנּתַּכ חור ופאְש
 לו וניתבּושמ ּוביִכ ףךמש ןעמל השע הוי נב נע
 6 ;רִיהְה הָמָל הָרֶצ תב ועישומ לֵאָרְשִ הקמ :ּנאָמְח
 9 םֶתְדְנ שיִאְּכ הָיָה הָמָל :ןִלְל הָטְנ ַחֶראָבּו ץֶרָאְּב רג
 ךֶמשו הָוהְי ּוָּבְרקְב הָּתַאְ עישוהל לכוי-אל רוב
 הוה םעל הוה רמָאזהכ :ּנֲחְנַת"לַא אָ וניִלָע
 הָתְע םֵצְר אל הוה ּוכַשַח אל םֶהיֵלְנַר ַענָל ּובָהָא ןּכ

 Aז ז

 11 ילא הָוהְי רֶמא :םֶתאטח דֵקְפִיְו םֶנֹוע רח
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 בְרֹהַב יכ םצר נא .הָחְנִמּו הָלֹ ולֲעַי יֵכְו םתָנְר"לֶא
 ינדא ו ּהָהֶא רַמֹאָו :םֶתוא הלב יכנא רָבִּדַבּו בַעְרְבּו 3

 בעֵרְו בְרַח :ארתדאל םֶהָל םיִרְמָא םיִאָבְנַה הָנַה הוה
 :זרָוה םוקְמּכ םֶכְל תא תֶמֲא םֹולְׁשיְכ כל היהידאל

 משב םיִאּבנ םיאבגה רקש ילא הָהָי רָמאֹ 14
 רָכְׁש ןח םֶהילֲא יתרפד אָלְו םיִתיצ אָלְו םיִּתִחְלְש אל
 :םכְל םיִאְּבִנְתִמ הָמַה : םכל תומְרַתְו לולֶא םֶסַה

 ראל נאו משב םיִאְבנַה םיִאְבנה-לע הוי רמָאהְל ול וט
 תאָוהְץְרֶאְּב יהי אל בָעְרְו בְרֶח םירָמא המה םיּתַחְלֶש

 המֵה-רְׁשֲא םַעָהְו :הָּמַהָה םיִאְבְנה ּומַּתִי בָעְרְבּו בֶרָחַּב 6
 בערה | ינפמ םלשורי תוצוחְּב .םיִכְלְשִמ ויהי םהְל םיִאְּכנ
 םֶהיִתְנְבּו םהינְבּו םֶהיֵׁשְנ הֵּמַה הָמַהְל רָּבַקְמ ןיִאְו בֶרָמַהְ

 רָכְּרהדתֶא םֵהֵלֲא תרמָאו :םֶתְעְרְדתֶא םהילע יִּתְכַפָׁשְו וז
 יִכ הֶַמַדְתְדלַאְ םֶמויְו הלל הָעַמּד יניִע הָנְדַרַּת הוה

 = :ֶאְמ הָלְחנ הָּבִמ יִמַעְתַב תַלּותְב הדבש לדג רֶבָׁש
 = רִעָה יִתאָּב םֵאְו בֶרַחיִלְלַח הּגהְו הָרָשַה יִתאָצידַא 8

 ץֶרָאילא ורחס ןהכדםג איב יִּכ בָעְר יאולחת הגה
 ןויִצְּבְדסָא הָרּוהְידתֶא ָּתְסַאְמ םאָמַה :ּועְדַ אלו 19

 םולשל הו אפרמ ול ןיאו ונתיִּכה עודמ ףשפנ הלענ
 ועשר הָהְי ּוְעְדְי :הָתְעְב הגהו אפר תֶעְלּו בוט ןיאְו כ
 ףמש ןַעְמְל ץאְנִתדילא +: ּונאָמְה יִּכ ּניֵתֹובֲא ןֹנע יו

 :ּונְתא ָךְתיִרְּכ רֶפְּתִלַא רכז ּףָדֹובְכ אָפּכ לּבנתהלַא
 זכיִבְבְר ונתתי םִימְׁשַהיסֲאְו םיִמָשְנמ םיוגה יִלָבַהְּב שה ל

 תשע הָתַאִּכ ךְלדהוקנו ליהלַא הודי אוה"הְַתַא אלה
 :הלֲא"לכיִתָ

 .Car. XV וט יש

 יא ינָפְל לֵאמְשּו השמ דמעײסַא יִלֶא הָוהְי רָמאַ א
RR aR MNישפנ  
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 הפ הָיִהְו :ּואָצְו ןנפילעמ חלש הזה םָעָהְילֶא יֵׁשְפנ
 הוהְי רָמָאהְכ םהְיִלַא ָתְרמָאְו אָצנ אָנֲא ףילַא ּוְרְמא
 בַעְרְל רשאו ברל בְרָחל רֶׁשֲאַו תוְמל תֶוָּמל רֶׁשֲא
 עָבְרַא םָהילֲע יִתדְקּפו :יבשל יבשל רֶׁשֲאַו בָעְרל
 ;ביִבְלְּכִהתֶאְ יהל בֶרָחַהְדתֶא הָוהְידיםִאְנ תֹוחָּפְׁשמ

 לֶכָאְל ץֶרָעָה תֶמַהְּבתֶאְו םימשה ףועתֶאְו בֶחְסְל
 לֵלְנַּב ץֶרָאָה תֹוכְלִמַמ לכל הול םיִּתַתְנּו :תיִחְׁשַהְלּו
 :םֶלׁשוִיִּב הָׂשְע-רְׁשֲא לע הוה למי והיקוחיְדַב השנמ
 רוי ימו ךל דו ימו םלָשּורי לע לֵמֲחורִמ יב
 רוָחָא הָוהְידְאְנ יִתא ּתְשְטְנ ּתֶא :ךל םֶלָשְ לאל
 :םםחָנְה .יפאלנ ךתיחשאו לע יֵריתֶא טאו יכלת
 יֵּמַע-תֶא יִתְרַּבִא יתלפש ץֶרָאָה יֵרעְׁשְּב הָרְומְּב םֵרוֲאְו
 זכי לוחמ ֹותֹנמְלַא ילומצע .:ובש אול םֶהיֵכְרּדִמ
 היִלָע יִתלַפַה םירָהַצַּכ דש רּוחְּב םָא-לע םֶהְל יתאבה

 הפ הָחפ)הֶפִבשה תַדליהלְלְמָא :תֹלָהְבּורֲע םאתפ
 בֶרָחַל םּתיִרָאְשּו הרפִחְו הָשוּב םֶמֹי דַעְּב השמש האָב
 יִכ ימא ילדוא :הָוהְייְאְנ םֶהיֵבְיִא נפל ןֵּתֶא
 דאלו יִתישְנאל ץַרָאָה"לְכְל ןודמ ׁשיִאְו ביר שיא ינתלְ
 בוטל ףתורש אל"סַא הוה רמָא :יְִללקְמ הּלְּכ יבושנ
 :םיאָהתֶא הָרָצ תעבּו הָעְר תֵעְּב ךְביְִּנִפַה | אולדסא
 ? דיתרצואו ףליח :תֶׁשֲחת ןופצמ לורּ | לרב עריה
 :ּלּובְנהלָכְִו ףיקואטחהילָכְבּו רחמב אל ןח ובל
 4 הדקדק שארפ עדי א? ץֶרָאְּב ךיְבְִאתֶא יתרבעהו
 ט יִנָרְכְז הֹוהְי ָתְעַדָי הָתַא :דקות םָכיִלֵע יִפאְב
 עד ינֲחָּקִּת פא : ראלי יפרְרמ יל .בָקנהְו לנדקפו
 6 ףירבד יהיו םֶלְכָאְו יִרְבְד ּואצִמִנ :הָּפְרִח ףילע יִתאש
 זוהי ילָע ךמש ארק יִבָבְל תֶקַמשְל ןושָשְל יל

 יהלא
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 = פמ ֹולְעֲאו םיִקֲחְׂשִמיהוִהְב יּתְבׁשִ-אְל :תִאְבְצ יהלָא וז
 . = חַצנ יִבֲאְכ הָיָה הָמְל :יִנָתאּלִמ םעו-יכ יִּתְבׁי דַדָּב ףדָי 4

 = םימ בוק וִמְכ יִלהְיהְת יָה אפה הָנֲאמ הָׁשּנֲא יִתְבמּו
 = ישאו םֵׁשתסַא הוי רֶמֶאהָכְבְל = :ּטָמָאְנ אָל ופ

 המה ּובָשָי הְהְת יפפ ללוזמ רָקַי איִצוהדסָאְו דמַעִַיפְ
 תמוחל הוה פעל ְךִּתתְת :םֶהיֵלֲא בּושתְדאל הָתאְו יל כ
 א ְךְתַאִּכ ךל ולכוידאלו ףילא ומחְלנ הָרוצְּב תש

 וכיער דימ ףיתלצהו :הָוהְידִסְְנ ףליצהְלו עישוהְל יו
 :םיִציִרְע ףְּכִמ יָת

 Car. XVI. TO זמ

 "אלו הָׁשַא ףְל חקתדאל :רֶמאל יִלֲא הָוהיירבד יהא +
 רַמֶמ | הָבִּכ הוה םוקְמַּב תנו םיִנָּב ל יי

 -לַעְו הוה םוקָמְּב םיִָדוליִה תונָּבַהְ"לַעְו םיִנָּבַה"לע הָוהְ
 ץֶרָאְּב םתוא םיִדְלוִמַה םתובַאדלעו םתוא תודְליה םֶתמא

 ּורָבקִי אָלְו ופי אָל ּותָמָי םיִאְלֲחַה יִתֹומְמ :תאוה 4
 הָתְיָהו ולי בָעְרְבו ברחכו יהי הָמָדֲאָה ינפ-לע ןְמָרל
 :ץֵרָאָה תַמָהָבְלּו םיִמָשַה ףועל לָכִאְמְל םֶתָלְבנ

 ךלתההלאְו חורמ תיִּב אֹובָּת-לַא היהְָי הַמא | הָכִיִכ ה
 םַעָה תֵאמ ימֹולְׁש-תֶא יִּתְפַפָאדיִכ םָהָל דֹגת"לַאְו דופסל

 םיִלדְנ תמו :םיִמָהְרָה"תֶאְו דָסָחַה-תֶא הֶוהְידָאְנ הזה <
 תּול] םֶהָל ּורְפְסְאָלְו ורב אל תאוה ץֶרָאְּב םנטְק

 יקָבָא-לע םֶהָל וקרְפידאלו :םֶהָל ַחְרְקי אָלְו דדו ז
 ויִבָא"לַע םיִמּוחְנַת סוָּכ םֶתוא וקשידאלו תַמדלע ומַחְנְ

 לָכֲאָל םָתֹוא תֶבָׁשְל אוְבְתִאְל הֶּתָשַמתיִבּו :ֹומֲא-לַע 5
 לֵארְׂשִי יהלֶא תֹואְבִצ הָהְי רַמָא הב יִּכ :תותשלו 5

 ילוק םקימיבו םקיניעל הוה םוקמהְדִמ תיּבָׁשִמ יִננַה
 דיִגַת כ הָיְחְו :הָלּכ ליקו ןֶתִח לוק הָחְמש ליו ןושש י

 ב : "לע ְּףיִלֲא ּורְמָאְו הָלֶאַה םיִרְבְּדַה"לְּכ תֶא הוה םֶעְל
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 הַמּו תאוה הָלֹודְנַה הַעָרָהילְּכ תא ּוניִלָע הָוהְי רֶּבִד המ
 גג ּתְרַמָאְ :ּניִהלֲא הוהיל ּונאָטַח רׁשֲא ּונָתאָטַח המ ונע
 טלה הָוהידִאְנ יִתוא םֶכיִתובָא ובוע-רשא לע םהילֶא

 וב יִתאָו םהְל יוחקשיו םּדְבַעַנ םירחַא םיקלֶא יֵדֲחַ
 12 םכיִתְבַאמ תושעל םֶתַעְרַה םֶתַאְו :ּורָמש אל יִתְרותְתַאו
 יתְלְבְל ערהומל תוררש יֵרֲחַא שיא םיללה םֶכְגהְ
 ו =לע תאה ץֶרֶאָה לעֶמ םֶכְתֶא יתלטהו :יִלֵא עמש
 טכָש"סֶּתְדְבִעַו םֶכיִתְבִאְו םָּתַא םָּתְעַדי אל לשֶא ץֶרָאָה
 = ןת תָאדאל רֶׁשֲא היל םַמֹו םיִרֲחַא םיקלַאתֶא

 א רכָאאלְו ךןהי-סָא םיִאְכ םיִמָייהנַה כל | המ
 :םיָרְצִמ ץֶרָאמ לֵאָרׂשִ ןנְב-תֶא הָלֲעָה רשֶא הויה דוע
 וט ןופָצ ץֶרָאַמ לאָרְׂשִינְב"תֶא הָלֲעָה רֶׁשֲא הֶוהְיִחדא יִּכ
 :=כע םיִתובָשָהְו הָמָׁש םַחיִדַה רֶׁשֲא תֹוצְרֲאָה לכמו
 16 חלש יֵננֲה +םתובָאל יִתַתְנ רשא םֶתְמְדַא
 םיכרְל חַלֶשֶא ןכייִרֲחַאְו םוגידו הָוהְייסָאְנ םיִּכר םינודל
 יקיקנמו .הָעְבַוילְּכ לעמו רַהלְּכ לעמ .םּודָצְו םירוצ
 וז יִנְפְלִמ ּורָּתְמִ אל םליִכְרַד"לְכילע ' יִניֵע יִּכ :םיעְלְפַה
 18 הגמ הָנושאַר יתְמלשו :יעע דננִמ םֶנע פצאל
 ;בקיצוקש תַלְבְְּב יצְראהתֶא םֶלְלַח לע םֶתאַטחְו םנוע
 19 עמ יע החי 1 :יִתְלַחְנתֶא אְלִמ םָהיִתוְבַעְותְו
 ורמאיו ץֶרָאדיִסְפִאמ ואבי םיונ ףילא הָרְצ םִיְּב יִסּונַמו

 :הֶשעה :ליעמ דאו לְבָה טיתבֲא ילָחְנ רק
  םֶעיִדֹוִמ נגח ןכל :םיִהלֲא אָל הָּמַהְו םיקלֶא םֶדֶא ל
 .דיפ ועד יִתְרובְנתֶאְו ידָיתֶא םעיִדֹוא תאוה םעפַּב
 :הָוהְי ימָש

 .Car אט זי

 א הֶשּורַח ריִמָש ןרפִצְּב לוְרּכ טעְּב הָבּותְּכ הָדּוהְי תאָטַח
aלע  

 קיזכ ץמק 4. יתוקתב חרטפה +. 19. 'ק םיגידל ז.16.  קייזכ ץמק ץ.ןו.זט
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 םֶהֵנְּב רָּכְזִּכ :םֶכיִתוחְּבְמ תוֶנְרקְלּו םֶּבְל חְל-דלַע ג
 :זרוהבגַה תועָבּג לע ןנער ץעלע םָהירשא םֶתוְּבְזִמ

 ִתֹמָּב ןּתֶא בל תורי לח הדָׂשִב יִרְרַה *
 רשא ףתלֲחנמ רבו הֶתְטמְשו לבלב תאָמחְּב 4

 העדי-אל רשא ץֶרָאְב יִבָיִאתֶא ְךיִּתְדַבעֶהְו ְּךֶל יִּתָתְ
 רַמָאו הָּב :דָקּוּת םלועדדע יֵפַאְּב םָּתְחַרְק שאה ה

 ֹועֹרְז רֶׁׂשָּב םשו טד חמי רֶׁשֲא רֶבָּגַה רּוָרֶא הוה

 הארי אלו הָברְּב רֶערעְּכ יהו בל רי הוה <
 תלו החלמ ץֶרֶא רּבָדמַּב םיִרְרַח ןֵכְׁשְו בוט אֹובְיְִכ
 הָיָה ההיפ חַמְבִי רׁשֲא רָבנַה רָב :בָׁשֲת 1
 ילָבוידלַעְו םומ"לע .לּותָש | ץֶעְּכ הָיִהְו :וִחְטְבַמ הוה

 ןגער ּוהלָע הָיָהְו םח אָביַּכ אר אלו וישרש חלש
 בָקָע דפ תושעמ שימי אלו : נאד אל ג תֵרֹצַב תנְׁשַבּופ
 ןחּב בל רקח הָוהְי יא :ונעְדי ימ אּוָה שְנאְ לכמ בלה י
 ארק גיִלְלָעמ יִרֶפְּכ יִכְרְרַּכ שיִאל תַתְלְו תְלְּכ וג

 ּנָבְועי ומָי יצחב טָּפַשִמְּב אטו רשע הֶׂשֹע דלי אָלְו רד
 םֹוָקְמ ןושארמ םֹורְמ דֹובְכ אָפ :לָבְנ הָיִהָי ֹותיִרֲחַאְבו ו
 רט שבי ףיִבְוהלְּכ הֶוהְי לארשי הוקמ :ונשדקמ 5

 :הָוהידתֶא םייח"םימ רוקמ ּובְזָע יּכ ובת ץרָאב
 :הָתְאיִתְלַהְת יכ הָעשואְו ינעישוה אֿפְרַאְו הָוהְי ינֲאָפְר ו
 יִנאְו :אָנ אובי הוהירבד היא יִלָא םיִרְמָׂא הֵּמֲדהְנַה ₪

 הרָּתַא יִתֲאְתַה אל שונא םויו דירחא העורמ יתְצַא-אל
 התחמל יל-הוהתחלַא :הָיָה דיִנָּפ חכְנ יִתְפָש אָצֹומ ּתְעָדְי וז
 נָא השבָאחלאו יפדר ושבָי :הָעְר םִיְּב הָּתַא יִמֲחַמ 5

 הָגְׁשַמּו הָצְר םי ם םֶהיִלֲע אּיֵבָה נָא ; האיל הָמַה ּותַחי
 תְדמַעְו ךלֶח ילא הוהְי רמָאה :םֶרָבָש ןוְרְּבַש 9

WB IT i 

 רעשב
 קיוב מק . 11. ירק ויכרדכ ץ.10. ק"ב ץמק ֹוט8. ירק הארי + 8.

 ידצכ דיזיה .ו7 ןאכ דע. 14. יוקירסוצ 13. ירוק זמי א
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 רׁשֲאַו הָדהי יֵכְלַמ וב ּואָבְנ רֶׁשֲא םֶכי דנְּב רעְׁשְב
 כ ּועְמְׁש םֶהיֵלֲא תְרֹמָאְו :םֶלְשּורְי יִרָעָש לכבו וב ואי
 םֶלשּורי יבש לכ הףוהוחלבו הדוהי יכלמ הָוהְידרַבְד
  ּורָמְשַה הֹוהְי רמָא הב :הֶלֶאה םיִרָעשַּב םיִאְּבַה
 ;כָתאָבַהְו תָּכשַה םִיָּב אָשַמ יַאְׁשת-לַאו םֶכיִתושְפנְּ

 ג: םְב םֶכיִָּבִמ אָשִמ ואיִצֹותיאָלו :םֶלָׁשִ יִרעָשְּב
 תְּבשַה םויתֶא םֶּתְשּדקְ ושַעַת אָל הָכאָלְמ"לְבְו תָּבַשה
 23 "תֶא וטה אֶל ועמש אָלְו :םֶכיִתובאהתַא יִתיּוַצ רשָאּכ
 תרחק יִתְלְבְ עמוש יִתְלְבְ םּפְרָעדתֶא ושקו םנְוָא
 24 | יתלבל הָוהְידסִאְנ יא ןָעְמְשת עמְׁש-סא הָיָהְו :רסמ
 שדקלו תֵבָׁשַה םוְּב תאוה ריעָה יֵרֲעְׁשְּב אָשִמ איִבַה
 הכ ואכו :הכאלמהלכ ; הָביתֹושִ .יתלבל תֶּבָשָה םוידתַא
 תוסכדלע | םיִבְׁשְי םיִרְׂשְו | םיִכָלַמ תאזה ריִעָה יִרֲעׁשְב
 הָדּוהְי שיא םֶהיֵרְׂשְו הַמֲה םיסופבו בֶכָרְּב ! םיִבְכְר דוד
 28 "ירעמ ואבו :םלועל תאָּוַה ריִעָה הָבְׁשְו םלְׁשור יֵבְׁשו
 רֶלֵפְׁשַהְמּו ן נב ץֶרָאְמּו םלשורי תוביבפמו הָדוהְ
 קְדְנובְלּו הָחְנִמּו חב הלע םיִאְבְמ בָנָּנִהְדִמּו רָהָהְדִמּ
 9 "תֶא שדקל ילַא ועמְשת אל"םאו :הֶוהְי תיִּב הָדותיִאְבִמּו
 םלשורי יִרָעְשְּב אבו אָשִמ תֶאְש | יִתְלְבְ תבְשה םי
 םלׁשור תונמרא הָלְכֲאְו היִרְעַשִב שא יִּתַצהְו תָבַשַה םִיְּב

 :הָּבְכִת אָלְו
 זךי .Car אז החי

 ג א בוק :המאל הָוהְי תֶאְמ ּוהָיְמְריילֶא היה רֶׁשֲא רָבָּרַה
 3 דַרָאְו ןיְרְבְדדִתֶא ךִמְשַא הָמְׁשְו רצויה תיִּב תְדִרַי
 + רחש :םינבאה-לע הָכאָלִמ השע ּוָּנַהְ רצויה תי
 והָשַעיו םֵׁשְו רצויה רָב רָמחּב השע אוה רֶׁשֲא יִלְּכַה

 ה יו = = :תושפל ךצזי ןגיעְב רש רקאכ ר יל
SODA:הי  

 ייפ אוה הגדו +. 3. היה ירל וב צ. 24. יול עומש צ. 9%. - . ק סעה ד, 9, שי
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 תושעל לָבּוא-אָל הוה רַצֹיִכַה :רומאל ילֶא הוהידרבר <
 רצה דָיִּב רָמחַכ הנה הָוהיהםָאְנ לארשי תיִּב םָכְל

 יונ--לַע רֵּבַדֲא עֶנָר :לֲאָרְׂשִי תב יִדָיְּב םָּתַאְדַכ ד
 אּוהַה יִוגַה בָׁשְו ;דיִבָאַהְּ ץותְנְלו שותנל הָבְלִמִמְַעְ 8

 רֶׁשֲא העמהדלע יתמחנו ויִלָע יִּתְרַבִד רֶׁשֲא ֹותְעַרַמ
 -לעו ונהל רכְדַא ענר :ול תושעל יתבשח 9
 יְִלְבְל יִנִעְּב העְרֶה הֶשַע :ץטנלו תונבל הָכְלִמִמ י

 ביטיהל יִתְרַמֶא רשא הָבוטַהְדלַע ימה יליקב ַעַמְׁש
 םלשורי יבשוידלעו הוה שיאלַא אָניהְמֲא הָּתַעְו :!תוא 4

 הדעֶר םֶכילע רצו יִכנֲא הנה .הָוהְי רמִא הכ רמאל
 הָעְרַה וּכְרדִמ שיא אָנ ובוש הָבָשַחְמ םכילע בשחו

 יֵרֲחֲאיִּכ שאונ ורמָאו :םכיללעמו םכיכרד ּוביֵטיֵהְו 3
 :השענ ערה"וכל תוררש שיאו דלנ וניתובשַחִמ

 הֶלֲאְכ עמש יִמ םיוגּב אָנולאש הוי רֶמֲא הכ ןכְל ו
 יִדָש רוצמ בועיה :לארשי תַלּותְּ דאמ הָתְׂשֲע תֶרְרַעַׁש 4
 כ :םילְ) םיִרָק םיִרְו םימ ושתנדמא ןנְבְל לש וט

 ילבש םֶהיִכְרַדְּ םִלְׁשְכַו ור שקי אושל מע יִנֲחַבְׁש
 םכצְרַא םּושְל :הלולס אל רד תוביִתנ תֶכְלְל םלוע ו

 :ושארֶב דנו םשי היִלְע רבוע לפ םֶלֹ תָכֹרְׁש הָמַשְל
 םֵאָרֲא םיִנָפדאְְ ףרע ביזא ינפל םציפַא םיָרָקַחּוְרְּכ וז
 :הימרי=לע הָבְׁשֲהַנְו וכְל ורָמאיו :םֶדיִא םִיְב ו

 רָבָרְו םֶכָחַמ הָצעְו ןהפמ הָרוּת הכאתהאל : יִכ תֹובְׁשֲחַמ
 :ויָרְבְּד-לְכלֲא הָביִׁשְהנילַאְו ןוׁשְלַב והכנְו וכל איב
 -תחת םלשיה :יָביִרְי לוקל עֶמְׁשּו יִלֶא הוה הָביִׁשָהַה :'

 נמל ידמָע | רֶכְז יִשְפִנל הָהּׁש ָרָככ הָעְר הָבּוט

 דָנָיַהְתו na טרה ברל םהיִנְבתא מ - 1
 םהישנ

 יק תוקירש צ 16. | 2 יליבש *.13.  יוק טרה צ 0 ראלמ*+ >
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 תֶוָמ יִגְרַה יהי םָהיַשנאְו תונָמְלַאו תולב תולכש םֶהיִשְנ
 ע םֵהיּתָבמ הָכָעְו עַמָׁשת :הַמֲחְלַמַב בֶרָחייַּכִמ םָהיֵרּחְּב
 ינרכלל | לחש וריי םֶאְתְּפ רד םָהיֵלֲ איָבַתְייִּכ
 ₪ םבַתְצַעְלָּכתֶא תְעַָי הָוהְי הָתֶאְו :ילגרל ונמט םיחפו
 -לַא ףנְפְלִמ םתאָטַהְו םגוע-לע רפכתלא תֶוְמל יל
 :םהְב השע ָךְמא תְֶּב יִנְפְל םילְָׁכִמ ּוַה ו יחְמַ

 שי .Car. XIX םי

 א םֶעָה ינקו שָרֲח רצוי קַהָקְּב תינקְו לה הָוהְי רֶמֶא הב
 2 רַעַׁש הפ רֶׁשֲא םַֹהְדְב אוג"לָא תאי :םיִנֲהְכַה ינקזמּו
 ףיִלֶא רּכַדֲא-רׁשֲא םיִרְבְּדַהתֶא םָׁש תאָרְקְ תוכרחה
 3 םָלְׁשֲה יֵבְׁשְו הָדּוהְי .יכלמ קנדה שמ תְרַמִאְ
 הָעְר איבמ ננה לֶארשי והלא תואָבְצ הָהְי רמָאדהכ
 4 | ןעָי :ונְֲא הגל עמל רֶׁשֲא הָּזה םוקְמַהדלַע
 םיהלאל ובדורטקוו הוה םוקּמַהתֶא ּולְכְנ נבע רֶׁשֲא
 דָדוהי יִכְלַמּו םֶהיֵתְֹבֲאְו המה םועָדידאְל רש םיִרחַא
 ה לַעַבַה תומְּבְדתֶא נָבּו :םִיקנ םה הוה םָקָּמַה"תֶא ִאְלָמּו
 תיוצדאל רשא לעכל תולע שָאְּב םהיִנְּבתֶא ףרשל
 5 םימידהנה ןכל :יפלזלע התלָע אלו יִתְרַבד אֵל
 אְְָו תָפַּתַה רוע הזה פל אָרְמִאָלְו הָוהְייִאְנ טיב
 ז קרָרּוהְי תַצֲעדתֶא יִתְקַבו : הָנרְהַה איניסא יִּכ םֶנהְרְב
 הביא ינפל רָב םיתלפהו הזה םוקמַּב םלשּוריו

 ףעְל לָכַאְמְל םתְלְבְתֶא ית םׁשְפנ ישקסמ ב
 6 תאוה ריִעָה-התֶא יתמשו  :ץֶרֶאָה תַמֲהָבְלּו םיִמְשַה
 -לָּכִילַע קשיו םִשִי ָהיִלָע רבע לכ הקרשלו המשל
 9 םָהיִתְנִב רשב תֶאְו םֵהיֵנְּב רשְבדתֶא םיִּתְלַכֲאַהְ :ָהתֹכַמ
 קיצי רֶׁשֲא קֹוצָמְבּו רֹוצָמְב ולכאי ּוהָעְרדרֶשְּב שיאו
 , ניל קָּבְקַּבַה תְרבְשְנ :םָׁשִפנ ישקכְמו םהיִבְיא םהְל

- LT 

 : םישנאה
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 | ו רמא-הכ םֶהיֵלֲא ָתְדמָאְו :ֶתוא םיִכְלְהַה םיִשְנָאָה גי
 - תאֹוַה ריִעָהזתֶאְו הזה םַעָה-תֶא רבׁשֶא הָכָּכ תֹואָבְצ הָוהְ
 = הָפְרַהְל לכוהאל רֶׁשֲא רצויה ילְּכהתֶא לבש רֶשֲאכ

 = זרׂשעאְרְּכ :רובקל םקְמ ןיאמ ורק תַפְתְבּו דע 5
 - תאוה ריִעְהְתֶא תַתְלְו ויִבְשְיִלּו הָוהְייסְאְנ הוה םיִקֶמל

 זבוקְמּכ הדוהי יכלמ יִּתְבּו םלשּורָי יֵּתְב ּויְְו :תַפְתְּכ וא
 םֶהיִתְננְלִע ּורֲטְק רֶׁשֲא םיִּתְּבַה לָכְל םיִאַמְטַה תַפְתַה
 :םיִרֲחַא םיקלאל םיִכְסְנ ְּךָפַהַו םיִמָשַה אָבְצ לכל

 אכנהל םש הוה וחלש רֶׁשֲא תָפתַהִמ והָיְמְרִי אָבִנ 4
 רַמָא"הְל :םֶעֶה"לְּכילָא רָמאָיַו הָוהי-תיַב רַצֲחְּב דמעוו יט

 תאֹוַה רִעָה"לֶא יבמ יננְה .לֵאָרְׂשִי יהלֶא תֹואָבָצ הוה
 יּכ .ָהָיְלָע יִּתְרַכּד רֶׁשֲא הָעְרָהלְּב תא ָהיֵרְע"לְבילַעו
 :יָרָבֶּד7תֶא עומש יִּתְלבְל םָפְרָע-תֶא ישקה
 .Car. XX כ 53

 תריִכְּב דגְנ דיִקְפדאּוהְו ןהפה רָמאְדְּב רּוחְשפ עמשיו א
 רוחשפ הכו :הָלֲאָה םיִרָבְַּה-תֶא אָּכנ והָימְרתֶא וה ג

 רַעָשְּב רשֶא תֶכָּפְהמַהְדלַע ותא ןתִנ איִבְנה ּוהָיְמְרִי תֶא
 אצו תרְחממ יהיו :הָוהְי תיִבְּב רֶׁשֲא ןייִלָעָה ןמָינּב *

 והָיִמְִי ויִלַא רמאיו תֶכְּפְרִמַהְדִמ ּוהָיְמְרִִתֶא רָּחְשַפ
 :ביִבְסִמ רֹנְמ"םַא יִּכ ְָּמַׁש הָוהְי אָבְק רּוחָשפ אָל

 ךִבַהֶא-לֶבְלּו | ךל רונְמְל נַתנ יִגַה הוי רמָא הָכיַכ 4
 ןּתֶא הָּדּוהְילְּכתֶאְו תאר דוניעו םַהיִבְוְא םֵדָחְּב יל

 -תֶא יִּתַתָנְו :םֶרָחְּב סֶכִהְו הָלְבְּב סֶלְגִהְו לְבְּביְלַמ דָיְּב ה
 תֵאְו הָרְקְילָּבתֶאְו הָעונחלְּפיתֶאְו תאוה ריִעָה ןְסהלְּ
 םּודָקְלּו םוְָבּו םֶהיִבְיִאדָיּב תא הָדהְי יִכלַמ תֹורְצוא"לּכ
 וכל דפיב יבש לכורוחשפ הָּתַאְו הֶלבְּב םאיִבֲהו
 -לָכְו הָּתַא רבָקִת םָׁשְו תומָּת םָׁשְו אות לֵבָבּו יִבָשּב

 ךיבהא
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 ז ץדָוהי יִנְתיִתּפ :רקָשּב םֶקְל תאבנרׁשֲא יְּבַהֶא
 געל הָלָכ םוהילְּכ קּוחְׂשל יִתָיָה לכת ינקו תַפֲאְו
 8 הִיַהייְּכ אָרְקֶא רש) םמָח קֶעְֲא רבא ידמדיִכ : :יל
 דאל יִתְרַמְאְו :םיֲ"לְכ םלקלו הָּפְרְַל יל הוהיחרבְ
 תֶרֵעּב שָאָּכ יבלב היָהו ומשב לוע רכדאדאלו נְרְכְֶא
 י יתַעְמְש יכ :לכוא אלו לָּכְלַכ יתיאלנו יִתֹמְצַעְב רַצָע
 ימלש ׁשנֲא לכ ניגנו ודינה ביִבְפִמ רֹונְמ םיִכַר תַּכּ
 :ונממ ונתְמְקנ הָחָכנ ול הלכנו הת ילוא יעלצ ירָמש
 לכ אָלְו ולַשְכי יפרר ןפ-לע ץירע רובנְכ יתוא הוה
 :חכְׁשת אל םלֹט תמלּכ וליִכְׁשַה אָליִּכ דאמ ושב
 ו לתמָקְנ הֶאְרא בלו תויְלְכ הָאר קידצ ןח תואָבְצ הוה
 וג ולְלַה הָוהיל וריש = יִביִרַתֶא יִתילנ דלא יכ םהִמ
 :םיערמ דימ ןויְבָא שפנדתֶא ליצה יכ הָוהְידתֶא
 44 דדלָא מא ינְתְדְלירָשא ם וב יתְדַלְי רֶׁשֲא םַּה רּורֶא
 ומ דלי רמאל יִבָאדתֶא רשּכ רֶׁשֲא שיאָה דּורֶא ;ּדּורְב יה
 6 םביִרָעְּכ אוהה שיִאָה הָיָהְו :ּוהָקִמַש חמש רו ןָּב דל
 הָעּורְתּו רקכּב הָקְעְו עמשו םָחנ אָלְו הוי דפהְדרֶשֶא
 וז יִּמֲא יליהתו םֶחְרַמ יִנַתְתומדאל רֶׁשֲא :םִיַרָהְצ תַעּב

 וא תֹוָאדל יִתאָצםָחָרִמ הז הל :םלוע תרה הָמְחַרְו ירבק
 ימי תׁשְבב וכו עו לָמָ

 .as Car. XXI אכ

 א ויָלֲא ַחלָׁשּב הָוהְי תאמ ּוהימְרידלֶא הָיָהרְׁשַא רֶבִּדַה
 ךב הֶיְנְפַצתֶאְו היכְלמְְּב רוהָשפדתֶא והיקדצ מַה
 2 יב הוהי-תא נרעב אנ-שרד  :רמאל ןהפה היִׂשעַמ
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 רֶׁשֲא םָכָדיְב רשא הֶמחְלִמה יִלְכדתֶא בסמ יְִנֶה לֵאָרְשִי
 םיִרְצַה םיִּדָשַּכַהְדתֶאְו לֵבָּב ךלָמתֶא םַב םיִמָחְלִנ םֶּתַא
 ריִעָה ְךוּת-לֶא םֶתְוא יִתְפַסֶאְו מוחל ץוחמ םכילע

 ;רֶכְוַח עורובו היוט) דב כא לא יִתְמַחלְ :תאזה ה
 ריעה יָבְשּוידתֶא יִתיִּכהְו :לודג ףצקְבו הָמחְבּו ףָאְבו <

 :ּותמָי לדג רֶבָדְּב הָמֵהְּבַההתֶאְו םָדָאָהְ-זתֶאְו תאזה
 -תֶאוו הָריהיְלְמ והיקְדצתֶא ןּתֶא הָוהְייסִאְנ ייראו 7

 |רָבָּהַהְדִמ תאוה ריִעְּב םיִרֲאְׁשנַה-תֶאְ םָעהדתֶאְו ו וידְבַע
 ִיְבּו לָבְּב-דלִמ רַעאָרְדכּובנ יב םֶעָרָהְדִמּו ברחַהְדִמ
 סּוחְיאְל בֶרֲָחיִפְל םָכִהְו םׁשפנ יִׁשְלַבְמ ךִיָבּו םָהיֵביָא

 רמאת הוה םעֶה-לָאְו :םהרְי אלו יה אֶל םֶהיִלָע 8
 דתרֶאְו םָיִחַה ְּךֵרָּתַא םכינפל | ןתנ נח הי מא הָּכ

 בַעְרְבּו בָרָחַּכ תמו תאוה ריִעְּב בֵׁשיַה :תֶוָמַה רד 9
 הָיָה טכילע םיִרְצַה .םירשכהדלע לַפְנו אצויהו רבב

 תראה ריִעְּב יִנָפ יתמשדיכ :לְלׁשְל ושפנ ל"הְתָהְו י
 ּהַפְרְשוןעגּתלְבְּב-דלֶמ דב הוהידסאנ הבוטל אלו העל

 = דד תִִכ :הוהיחרַבְּד ועָמש הָדֹוהְ למ תיבלו :שֲאָּב וכ
 = = קשוע ךימ לוג וליצַהְו טפשמ רכבל וניד הָוהָי המָא הפ
 = על ינפמ הָּבַכמ ןיִאְו הָרעֶבּו יִתְמֲח ׁשֵאָכ אֵצֲּתרּפ

 -םִאְנ רשימה רוצ קמעה תֶבׁשי ךילא ננה :םהיללעמ ו
 :ניתונועמב אוכי יִמּו ּוניִלָע תהייימ םיִרָמָאָה הוה

 שא יתַצהְו הָוהְידאְנ םכיללעמ יֵרְפִּכ םכילע יִתְדְקֶפו וצ
 :היִביִבְסילַּכ הָלְכִאְו הרעב

 .Car. XXU בכ בכ

 -זרֶא םַׁש ָּתְרַּבְדְו הָדוהְי ךְלַמְדתימ יוד הנהי מא דהשיא
 בשה הדי ךלמ הוהי-רַבְּד עָמְש תְרַמָאְו :הָוה רֶבָּרַה ?

 עכיִרָעְשִּב םיִאְּבַה מע ךידְבעו הָּתַא ךוָד אפכילע
 הלאה ומ ב
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 וליצהו הָקְדְצּו טְּפְׁשִמ ושע הָוהי רַמָא | הֶכ :הָלֶאְה
 וסמחתילא נת-לַא הָנְמְלַאְו םותי רנו קושע דימ לז
 ושעת ושעדסִא יִּכ :הֶוה םֹוכָמַּב וכְּפשתדלא יקָנ םֶדְ
 םיבשי םיכלמ הזה תיבה יִרַעְשְב ואבו הוה רֶבִּדִדִתַא
 ומ ודָבִעְו אוה םיִסופְבו בֶכָרְּ םיִבְכְר ואסכ-לע ודל
 ה םבָאָנ יִּתְעַבְׁשנ יב הָלֶאָה םיִרְבְּדַה-תַא ועמְשת אָל םאָו
 רַמָא | הָכיִּכ :הוה תיכה היי הָבְרהלדיכ הוה
 ןנְבלַה שאר יל הָּתַא דָעְלִג הָדוה ְּךֶלַמ תיבילע הוה
 לע יתשדקו :הבָׁשנ אל םיִרָע רָבְדִמ תישא אלמא
 -*לע ּוליפהְו זירא רַהְבַמ ּותְרַכ וילְכְו שיא םיתחשמ
 שיא ּורָמָאְו תאזה ריעה לע םיִּבַר םיוג ורבו :שֶאָה

 :תאָוה הֶלּודְנה ריעל הָבָּכ הָוהְי הָשָע הָמ"לַע ּוהָעְרְדלֶא
 9 ווחתשיו םהיהְלֶא הָוהְי תיִרְבתֶא ּוכְָע רֵׁשֲא לע ּורָמָא
 י -לֵאְו תַמְל ּוָּכְבּתדִלַא :םֹוָדְבעו םיִרָחֶא םיהלאל
 -תֶא הָאְרְו דוע בושי אֵל יִּכ ךלהל כב וכ ול ודת
 וג והישאידב םלָש-לֶא הוה-רמֲא הָכיִּכ :ותדלומ ץרא
 ךמ אֵצְי רֶׁשֲא ויִבָא והָישאָי תַחָּת ףלמה הָדהְי ךֶלַמ
 ול ְלְנִה-רְׁשֲא םוקמּב יִּכ :דוע םָׁש בושידאל הזה םוָכמַה
 :דֹוע האְרידאְל תאזה ץֶרָאָהתֶאַו תּומָי םש ותא
 ג ּוהָעְרְב טָפְׁשִמ אל ויָתֹלֲע קדְצְדאַלְּב ותיב הנ יה
 4 ריב יליהָנְבַא רמאה | :ולֲת אל ולצְפּו םֶנח דָבעי
 הושמו ראב ןופסו נול ול ערקו םיחורמ תוילעו תודמ
 וט אוְלַה יא ראב הָרְחַתִמ הּתַא יִּכ דלמהה :רׁשָׁשּב
 16 יד ןד ול בוט ןָא הָקָדְצּו טפשמ הֶשֶעְו הָתְׁשִו לָכָא
 וז יִכ :הוהיםִאֵנ יתא תַעַּדַה איהדאלה ביס ןָא ןְיְבֲאְו נע
 דופשל + יקנה לעו העְצּבְרלעדסא יכ בלו דיניע ןיא
 88 רַמָאדהְכ ןכְל :תושעל הָצּורְמַהִ"לַעְו קשַעָהִלַעו
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 ול ּורפְסיִאְל הָדהְי ךְלָמ והישאירְּב םיקיוהָידלֶא הוה
 :קדדה יוהְו ןודא יוה ול ּוָדְפְסִידאְל תוחא יוהָו יֵחֶא וה

 ירעשל .הֶאְלַהַ ףלשהו בחְס רַכָּקִי רומח תרובק 59
 דלק ינ ןָשְּבַבו יקָצְו נבלה ילע :םֶלְשּוְְי כ
 ךילא יתרפד :ְָבָהֲאְמ"לְכ וִרְבְשנ יִּכ םיִרָכִעִמ יְקעַצְו יא

 דאל יִכ ךירועומ ךכְרד הז עָמְשא אל ּתְרמֲא דיַתולשְּב
 יִבָשּפ ףיִבְהֶאְמּו חורדהָעְרת יערי לוק תֵעַמָׁש 2

 ןְבלַּ יְבְׁשי :ךתער לכמ תמכו 'שבת וא כ וכלי
 :הָדליִכ ליה םיִלְבֲח לאב תְנחנ"המ םזְרַאָּב יִתְננקִמ
 ךלמ 8 םיקיוהְידָב ּוהָיְָּכ היִקְידסִא יִּכ הָוהידםָאְנ 'נָאיַח

 ית ::דְנְקְּתַא םשמ יּכ ינימי ךידלע םֶתוח הָדְוהְי הכ
 דיבו םֶהינפמ רֹוני הָתאְרֶשֶא ךָיְבּו ףשפנ ישקבמ רי

 דת יִּתְלטַהְו :םיִרשכה ב לָבְּבַלִמ רֶצארְדכובנ 1
 םתְדלְידאְל רֶׁשֲא תַרָחאְץְרֶאָה לע ִּתדְלי רַשֶא ךמא-תֶאְו

 דא םיִאְשנמ םה רֶׁשֲא ץֶרֶאְקיל :ותֹומּת םֶשְו םָׁש יז
 ץוֿפ) הָוְבנ בָצְעַה = :ּובושי אל הָמְש םש בשל םָשְפַנ א

 אּוה ולָטוה עודמ וכ ץֶפח ןיא ילכדפא ּוהנְּכ הָוִה שיִאָה
 ץרא ץרא ץרא :יעהיראל רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לע ּוכְלְׁשָהו ער 9
 הוה ׁשיִאָה-תֶא ּובָתַּכ הָוהְי רָמָא | הָכ :הֶוהְי-רַבִד יִעָמש ל

 שיא ועְרמ חלצו אל יכ וימיְּב חלצידאל .רֶבִג ירירע
 :הָדּוהיִּב דֹוע .לשומו דו אָפְכילַע כ בשי

 Ca. XXUI נכ גב

 :הָוהְידסַאָג יתיערמ ןאצדתֶא םיצפַמּו םיִרְּכַאְמ םיער יוה א
 טביערה םיערה-לע לֶאְרְשי יהלא הָוהְי רַמָאְדהְּכ ובל 2

 םָּתְדַקִפ אָלְו םוחדפו ינאצהתֶא םֶתְצַפַה םּתַא יִמַעְדַתֶא
 :הדוההםאנ םֶכילְלַעַמ ערחתא םכילַע ד דק יִנָנַה םֶתא

 יִתְחּרַהרֶשֶא תוצראה לפמ ינאצ תיִראְשתֶא ץּבַהֲא ינו 5
SAMםתא  
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 יִתֹמָהֲהַו ּוִבָהְו ורפו ןָהונ-לע ןֶהְתֶא יתבְשַהְו םש םתא
 ידקפי אלו ותחידאלו דוע ואריידאלו םּועְרְו םיער םָהילֲ
 יתמקָתַו הָוהְייִאְנ םיִאְּב םִיִמָי הנה :הָוהְידִאְנ
 טְפְׁשמ הֶׂשָעְו ליפשהו למ למ קיִּדַצ חַמָצ דול
 חמָבְל בִי לאְרְשיִו הָהְי עשו וימי :ץֶרָאְּב הק
 םִמְַהה כל : :וטקדצ | הוה ואְרְקיִירֶשֶא משה
 הדלַעָה רֶׁשֲא הָנהייַח רוע :רמאּאלְ הוהְידִאְנ םיִאְב
 רֶׁשֲא הָיהייהדסִא יִּכ :םִיָרְצִמ זרָאכ לארשי נְּביתֶא
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 rls ובשיו םש .םיתחדה רֶשַא .תוצראה טפמו
 יִתמְצַעְלָּכ ֹופֲחָר יבְרְקְב יכל רָמְשִנ םיִאבנל

 יפו הָוהְי ינפמ יי ורְבָע רֶבָנְכּו רוכש שיִאְּכ יִתיָה
 הָלֶא ינפמחיכ ץֶרֶאָה הָאְלִמ םיפאָנמ יב :ושדק יִרְבּד
 קדַעְר םֶתְצּוְרִמ יִהִּתַו רָּבָדִמ תוָאְג ּושְבָ ץְרֶאה הָלְבָא
 וז יִתיִבְּבִַנ פח ןהכדמנ איָבְניםנרִּ :ןכזאל םֶתְרוְבִ
 וג םֶהְל םָפְרד היי כָל :הְוהְיהסִאְנ םָתְעָר יִתאָצִמ
 םָהילְע איבָאדיכ הב ּולפנו וחדו הלפאּב .תוקלקלחכ

ize, 

Cd 

re 

 ןורְמְש יאיִבְנְב :הוהידסִאְנ םֶתְדקִּפ תנש הָעְר
 :לֶאְרְשְיתֶא ימע-תֶא ועתו לַעַּבב ּוִאְבנַה הָלְפִת יִתיִאָר

 ֶלֲהו ףֹואְנ הְרורְעַש יִתיאר םכׁשּורי יִאבנַבו
 יָה ֹוָתָעָרַמ שא ובש-יתלבל םיערמ ידי יקזחו קשב
 וט רמָאההכ ןבל :הָרֹמַעּכ ָהיֵבְׁשְר םדֶסָּכ םֶלָכ יל
 ;דנעל םֶתוא ליכַאמ לנה םיִאבְנַה-לַע .תואְבְצ הוה
 הָּפְִח הֶאְצִי םלֶשּורי יִאיבָנ תַאמ יכ שארימ םיִתְכָׁשַהְו
 6 ועָמְשִת"לַא תֹואָבצ הָוהְי רמָא-הפ :ץֶרָאָה"לְכְל
 םֶכְתֶא הָּמַה םיִלְּבְהַמ םכְל םיִאְּבִנַה םיִאְבְגה יִרְבִדלַע
 וז יצאנמְל רומָא םיִרמִא :הָוהְי יפמ אל ורדי בבל ןוזח
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 .CAP 93. ןכ הימרי | 116

 מל תּורְרְׁשִּב ךלה לכו םכְל הָיִהְי טול הָוהְי רה
 הָוהְי דוסְּב דַמָע יִמ יִּכ :הָעְר םֶכיִלָע אובְתְאָל ּוְמָא ו

 = עמו יִרָבְד בישקההימ ורְבְּדתֶא עַמְׁשְִו אָ
 שאר לַע ללוחתמ רעסו האי הָמֲח הָוהְי תרעק ו הנה ופ
 ומיקָהירעְו ותשַעְ"דע הָוהי-ףַא בוש אֶל :לּוחָ םיִעָשְר כ
 "אל :הָניִּב הב ּוְנֹוּבִתַּת םימָיה תיִרָחֶאְּב ובל תֹוָממ גג

 הו םהילא  יתְרְפִדאל וצר םהָו םיִאְבּגַהתֶא יִּתַחְלֶש
 םוכשיו ימעדתא יִרְבְד ּועַמְׁשִו יִדוסְּב ודמעדסאְו :ּואָכְנ ל

 כְרקִמ יהלֶאה : םהיללעמ ערמו ערה םֶכְרִדִמ
 שיא רַתָפהמֲא :קחרמ יהלֶא אֶל הָוהְידםַאְג יִנָא 4

 םִיִמְשַהְדַתֶא אֹולָה הָוהְידסאְ .טאְרֶאאל ינָאָו םיִרָּתְסִמַּב
 -רֶׁשֲא תֶא יִּתְעַמָׁש = :הֶוהְייסִאְנ אלמ נא ץֵרָאָה"תֶאְו הכ

 יִתְמלָח רמאל רקש יִמָשְּב םיִאְּבנַה םיִאבנַה וְמָא
 יִאיְבְנ רקשה יִאְּבִנ םיִאְבְנה בלְּב שִיַה יִתְמִדדַע :יִתְמְלח ₪

 םֶתֹמֹולֲחּב ימש ימנתֶא חיכְׁשַהְל םיכשחה :םּבל תמר יז
 יִמְשתא םֶתובָא יִקְכְש רָשֶאַּכ והעְרְל שיא ּוָרָפַסְי רֶׁשֲא

 ירָבְּד רֶׁשֲאַו םולָח רַפסִי םולָח ותאדרָשֶא איִבְנה : לעָבַּכ 8
 : הָוהְייסָאְג רָּבַהתֶא ןְּבְתְלִַהמ תַמָא יִרָּבִד רָּכַדְי ותא
 : על ץֿפַי שיטפכו הָוהְייֶאְנ שאָּכ יִרָבְד הָכ אולה
 תאמ שיא ירָבְד יִבְנְגִמ הֶוהְידִאְ םיִאכנה-לע ננה ןכל ל
 זכנושל םיחְקְלה הוהְייסִאְנ םאְְנַהיע נגה :ּוהֲעְר גג
 הָוהְייִאְנ רָקָש תֹומלֲה יאבנ"לע ונגה : םָאְנ ּומֲאָנַו 3

 -אְל ינו םקוזחפבו םֶהיִרְקַשַּב ימעתֶא ּוָעְתַיַו םּורְפְסִיַ
 דםָאְ הזהדםעל וליעוידאל ליִעוהְו םיתיוצ אלו םיִתְחְלְש

 רמאל ןהכדוא איִבְנהֶא הוה םֶעָה ֶלֶאְשידיִכְו :הֶוהָי 39

 יּתְׁשַמְְו אָשִמִהַמִתַא םֶהיֵלֲא תְרַמָאְו הוה אָׂשַיהַמ
 אָשִמ רמאי רשא פק קפה איכְנַהְו :הֶוהְיָאְנ םֶכְתֶא +
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 הל ּורְמִאְת הָכ :ֹוִיֵּב-לַעְו אהה ׁשיִאָה-לע יִּתְדַהַפּו הוה
 רָּבְדיהַמּ ה הנְע-הָמ ויחא"לא שיאו :הערדלע שיא
 36 שיִאְל ו היה אשמה יִּכ דיִעדּורְכת אל הוה אְשמּו :הוהְי
 תרואָבְצ הָוהְי םייח םיִחְלֲא ' ירבדדתא םֶּתְכַּפַהְו ובד
 97 רָבּדדהַמּו דיה ד נֶע"הַמ איֵבְנַה"לֶא רמאת הָכ :ּוניִהְלֶא
 39 ןעי הָוהְי רַמָא הכ כָל ורמאת הֶוהְי אָשמדםִאו :הָוהְי
 םֶכיִלֲא חַלֶשאְו הָוהְי אָשמ הוה רֶבְּדַהתֶא םֶכְרִמַא
 39 םָכְתֶא יתישְנְו ינְנִח ןכל .:הָוהי אָשמ וְרָמאְת אָל רמאל
 םככל .יּתתעדרַשֶא ריִעָה--תַאְו םֶכְתֶא יִּתְׁשַטְְו אשְנ
 מ תּוָמְלְכוםלע תַּפְרָח םָכיִלע יִּתֲתנו :יִנָפ לעמ םָכיֵתֹוְבֲאלְ
 :חַכָשִת אל רֶׁשֲא םֶלּוע

 .Car אאזט דכ

 א לָכיֵה ונפל םיִלָעומ םיִנֲאָת יאְדּ ינש הּגהְו הָוהי ינַאְרַה
 והָיְנְכְיתֶא לצְבידלַמ רֶצאָרְדכּובנ תולגה יִרָחֶא הוה
 ׁשֵרְחְהתֶאְו הָדּוהְי יִרָשדתֶאְו הָדֹוהְ למ םיָקֹהְיְזְב
 2 םיִנָאָּת דָחֶא דיה לבב םֵאָבִי םלשורימ י רגסמַה-תֶאְ
 תרֹועְר םִלַאָּת דַחֶא דודדהְו תֹורְּכַבַה יִנָאְתְּכ דאמ תובט
 3 ִלֶא הָוהְי רמאֹו :ערמ הנלכַאהדאל רֶׁשֲא דאמ
 זרובטה םעאַּתַה םנֵאּת רמאו ּוהָיְמְרִי האר הָּתַא-הָמ
 :רנלכָאהאל רֶׁשֲא דאָמ תֹעָר תועְרָהְו דאָמ תובט
 3 ;רמאל ילא הָוהידדרבד יהו :ערמ
 -תֶא ריִכַא ןכ כ הלאה תובטה םיִנאְּתַּכ לֵאָרְׂשִי יקלֶא הָוהְי
 טיִדְשַכ ץֶרָא הוה םוקְמַהְדִמ יִתְחְלַש רֶׁשֲא הָדוהְי תל
 6 -כע םיתבשהו הוטל םֶהיֵלֲע נע יתמשו : הבוטל
 :שּותֶא אלו םיִתְשַטת םרָהֲא אלו םיִתיִנְבּו תאוה ץֵרָאָה
 םעְל ילריהו הֹוהי ינֲא יִּכ יתא תעדל בל םָהְל יתנו
 : םבל-לְכְב לא ובשיחיּכ םיהלאל םֶהְל הָיֶא יֵכֹנֲאו

 6 כ עמ הלקאתרל רֶׁשֲא תועָרָה םינֵאָתְַו
 הכ

4 
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 -תֶאְו הָדּהייְדְלִמ והָיקְרצתַא ןֵהֶא ןכ הוהְי רַמֶא | הָכ
 תראוה ץֶרָאְּב םיִרָאְׁשנַה םלָׁשורְו תיִרֶאש ו תַאְו וירש

 לֵכְל הָעְרְל הול םיּתַתְנו :םִיָרְצִמ ץֶרֶאְּב םיִבְׁשיַהְו 5
 -לכב הָלְלְקְלְו הענשל טשמלו הפרחל ץראה תוכלממ
 םָרָחַהתֶא םֶב יִתְחְלַשְו :םש םֶחידַארׁשֲא תומקמה י

 ִּתַתנ"רְׁשֲא הָמְדֶאְה לעמ םָמּתִ"דַע רֶבָּדַהתֶאְו בָעְרָהְדַתֶא
 :םֶהיִתובָאלו םהל

 .Car. XXV הכ הפ

 הדָנָשּב הָדּוהְי םעדלָּכ"לַע והָיְמְר-לַע הֶיְה"רְׁשֲא רָבְּדַה א
 הנה איה הָדוהְי ךלמ והישאיִרְּב םיקיוהיל תיעְבְרַה <
 והָיִמְרְי רָּבד רֶׁשֲא :לֶכָּב ךלמ רַצאְרְדְכּוְבְנל תיִנשאָרְה ?

 :רמאל םלשר יבש לַאְו הָדּוהְי םעזלָכילע איבה
 קרֶדוהְ למ ןומָאְְב והישאיל הָנׁש הָרְׂשִע שלָשְמ 3

 הָוהְיִרבְד הָיָה הָנָׁש םיִרָשָע ׁשְלָׁש הו הוה םויה ו דעו
 הלשו :םָתְעַמְׁש אלו רכדו םיִּכְשא םכילא רבו ילא +

 אָלְו חלש םּכשה םִאְבְגַה ויָדְבַע"לְכיתַא םכיִלַא הוה
 בוש רמאל :עֶמְׁשל םֶכָאזתא םֶתיִַהְאַלְו םָתְעמׁש ה

 "לע ּובָשּו םֶכיִלְלַעִמ עֶרמּו הָעָרָה וָכְרִדִמ שיִא אנ
 םלועדךמל םֶכיֵתֹובֲאלְו םֶבָל הָוהְי ןַתָנ רֶׁשֲא הָמְדֲאָה

 ל םיִרֲחֲא םיָתלֲא י ירח ּכְלֲתלַא :םליירע 6

 יסְעְבַה ןעמל | הוה לא םֶתְעְמְשאל ומכל עֶרָא 7
 תִֹאְבִצ הָוהְי רמִא הל ןכל .:םכְל ערל םכידי הֶשַעְמְּב 5
 יִּהָחְקְל חלש ננה :יִרְבְדיתַא םֶתְעַמְׁשאְל רֶׁשֲא ןעי 9

 -דלמ רַצאָרְדכּובנ"לָאו ההיא ןֹופָצ תֹוהפְׁשמלְכתֶא
 לעו היבְשדלעו תאּוה ץֵרָאָה-לע םיתאבהו יִּדְבַע טְבב
 המשל םיִּתְמְׂשִו םיִּתַמַרֲחַהְו םִיָבְס הָלֵאָה םיוגהדלּכ

meהקרשלו  
 ירק ינכיעכר כו. אחומנ ץמק 9. ?. יה םוקמב א א 3 ה"כ יוק הועול + 0. דב
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 * ןושש לוק המ יִתְדַכֲאַהְו :םֶלוע תֹובְרָחְלו הָקְרְׁשלְו
 :רג רואו םיחר לוק הָּלכ לוקו ןָתְח לוק החמש לוקו
 גז םכיוגה ּודְבַעְו הָמַשְלּו הָבְרְחְל תאֹוה ץֶרָאהלָב הָתְיָהו
 וג תואלמכ הֶיְהְו :הָנָׁש םיְִבַש לָבְּב ךְלְמתֶא הֶלֶאָה
 דא אּוהַה יוגה"לעו לְבְּב-למלע דָקְּפֶא הָנָש םיִעְבַש
 תִמְמְשל ותא יִתְמַשְו םיִּדַשּכ ץרא"לעו םֶעְדתֶא הוה
 13 רֶׁשֲא יֵרְבּדהלָכיתָא איבה ץרָאָה"לַע יִתֹואֵבֲהְו :םלוע
 אּכנירְׁשִא הוה רפּקִּב בּתְּכַה-לְּכ תֶא קילָע יִּתרַּבּד
 14 םיבר םיוג המֲה-םג םֶבּודְבַע יִּכ :םיוגה-לכזלע והימְרִ
 :םָהיֵדי הָשַעְמְּ םלָעְפְּכ םהל יתמלשו םילוד םיִכְלִמְּ

 וט דא ח ילֲא לָאְרְשַי יֵהלֲא הוה רמָא הכ יִּכ
 -לֶכיתא תוא הָתִקְׁשַהו יד תאוה הָמחַה ןַײה סוכ
 6 ּושַעְנְתַהְו ּותָׁשְו :םהיִלַא ְּתוא חלש יִכֹנֲא רֶׁשֲא םיוגה
 וז חּכָאְו :םָתיִב חלש יבא רֶׁשֲא םֶרֹלַה ינפִמ ּולְלהְתה
 נֵתְלְׁש-רׁשֲא םיוגה-לְבזתֶא הָקְׁשַאְו הוה מ טֹוכההתֶא
 ו ָיְלְמ-תֶאְ הלה יִכְתֶאְו םלָשּורְתַא .:םֶהילֲא הי
 הָלְלְקְלְו הקרשל הַמְשְל הָּבְרָחְל םֶתִא תַתָל היִרָשדתַא
 19 -זרָא ידְבתְֶ םיָרְצמדלַמ הָעְרַפתֶא :הֶזה םִָּכ
 כ ץֶרֶאיִכְלמילָּכ תֵאְו בֶרָעָהלָּכ תֶַאְו :ּומַעְדלָּכתֶאְ וירש
 -תֶאְו ןולָמְׁשִא-תֶאְו םיִּתְׁשלְפ ץֶרֶא יֵכְלַמלְּכ תַאְ ץּעָה
 21 -;רָאְו םוְדָאדתַא :דודשא תיִרֵאָׁש תַאְו ןורקָעדתֶאְנ הָזַ
 2 יִבְלַמילָּכ תֵאְו רצ יבְלמדלכ ג תַאְו :ןומע ןנְּב"תֶאְו בָאומ
 3 דתֶאְו ןרִרתֶא :םיה רֶבַעְּב רשֶא יִאָה יכלמ תא ןויצ
 גו יכֹלַמלּכ תַאְו :הָאפ יצוצק"לּכ תֶאְו זוב"תָאְו אָמית
 הכ -לָּכותַאו ורָּבְרמִּב םינכשה בֶרָעָה יכלמדלּכ תֶאְו ברע
 :יִדמ יכְלמ-לְּ תֶאְו םליִע יכלֲמלְּכ תֵאְו יֹלָמְז יכלמ
 6 pad שיא םי קרה םיִבֹוהְּקַה ןופָצה יִכְלַמדלָּכ ו תֶאְ

 ירק יתאבהו +. 13. = יו אלמ ד. 12 = לייצכ +
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 הרמְדאָה ינפילע רשא ץֶראה תיִכְלְממַהלָּכ תאו ויחָא
 רַמָאְ"הְכ םֶהיִלֶא ּתְרמאְו :םֶהיִרֲהֲא התְשי ךשש ּךֶלָמּ יי

 אלו ולפיו ירשו ותש לֵאָרְשִי והלא תאְבְצ היה
 יִק היה :םכיניב חלש יכנא רשא ברחה נפִמ מות 9

 הפ םהיִלַא ּתְרַמְאְו תותשל ּךדַימ סוכה"תהקל נא
 זרָשָא ריִעְב הגה יִּכ :זּותשת ותָש תִֹאְבְצ הָוהְי רַמָא 9

 קנת הָקְנה םָּתַאְו ערהל לחמ יִכנָא ָהיִלְע יִמָש אָרְְ
 זבָאְנ ץֶרֶאָה יבשי"לָכְ"לַע ארק נא בֶרָח יִּכ וקנת אל

 םיִרָבדַהילָּכ תא םֶהיִלֲא אבנה הָּתַאְו :תִאְבְצ הָוהְי ל
 ושדק ןועמִמו גָאְׁשִי םורָממ הָוהְי םָהיִלֶא ָּתְרַמָאְו הָלֲאָה
 "א הי םיִכְרְדְכ דֶדיַה ּוהונ-לַע גַאְׁשִי גִאֶש ולוק ןּתי

 ביִר יִּכ ץֶרָאָה הצקידע ןואָׁש אב .:ץֶרֶאַה יִבְשילָּכ ו
 בְרָחְל םֶנְתְניִעָשְרֶה רֶׂשְב"לְבְל אּוה טֵּפְׁשנ םיוגּב הוהיל

 תאָצי הָעְר הנח תֹואָבצ הָוהְי רַמָא הַכ = :הָוהְידָאְנ ל
 ילְלַח ּויָהְו ץֶרָאיִתְּבְרמ רועי לדג רַעְסְו יול ינִמ 9

 אל ץֶרֶאָה הצק"דעו ץֶרָאָה הָצְקִמ אוהה םיַּב הוה
 :ּויַהְי הָמְֲאָה ינפדלע ןְמָרְל ורבי אָלְו ופָסֶאִי אַל ּודְפָסִ

 ואְלְמיִכ ןאצה יריד שלַפְתַהְו ןלנזו םיִערָה וליליה 4
 דָבְאְו :הָּדְמָה יִלְכּכ םָּתְלַפגּ םֶכיִתוצופְתו חוָבָמְל םֶכיִמְי הל
 ;רקעצ לוק :ןאָצַה יִרידִאְמ הָמיִלְפּו םִערָהְדִמ םנָמ =

 :םֶתיִעְרַמְתֶא הָוהְי ררשהכ ןאצה יִרידַא תלְלִו םיִערה
 ריִפְּכַּכ בע :הָוהְי"ףא ןוָרֲח ןנפמ םולשה תוֶאְנ ימה ג

 נְפִמּו הניה ןורָח יִנּפִמ הָמַשְל םֶצְרַא הָתְָה"יִכ יִּכְ
 :ופַא ןורח

 .Car. AXVI וכ

 הֶיְה הָדהְי ְךְלֶמ והָישאָיִדְּפ םיִקְיהְי תוכְלְמַמ תיִשארְּב *
 למע הָוהְי רַמָא ! הָּכ :רמאל הָוהְי תַאמ הזה רָבְּדִה ג

 רצחב
 רה קריחבו םלוחב פה צ. 84.  אטשפב צמק +. 80. הב
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 םיִאְּכַה הָדּוהְי יִרָעְְילָכְְילַע ּתְרַּבִדְו הנחידדתיפ רצחב
 רפדלּיתּוצרֶׁשֲא םירְבְִהלָּכ תא הוהי"תיב תֶוָחְתְשַהְל
 ג וָּכְרִדִמ שיא בש ועָמְשי ילוא רב עְרְנִתִחלַא םהיִלֶא
 םהל תושעל בשח יִכְנָא רֶׁשֲא הֶעְרְהילֶא יתמחנו הערה
 4 קְרְוהְי רַמָא הפ םָהילֵא תְרַמֲאְו : םֶהיִלְלַעמ ער ינפמ
 :םכינפל יתַתָנ ֶׁשֲא יִתְרְתְּב תכלל ילא ו ועָמָשַת אל"םא

 ה סקיל חלש יֵכנֲא רש םיִאָבְה יֵדְבע יֵרְבַד-לִע עמל
 6 קרה תיבָהדתֶא יִּתְתִו :םָּתעמְׁש אלו חְלָשְו םכשַהְ
 :ץֶרָאָה יונ לב הֶלְלְקְ ןַּתֶא התאוה ריִעָהתֶאְו הֶלָשְּכ

 ז ּוהיְמְרידתֶא םעהילכו םיִאָבְנַהְו םיִנָהְּכה ּועְמְׁשִו

 הלב | יהו :הֶהְי תב הָלֲאָה םיִרְבְדה"תֶא רָכַרְמ
 -לָכזלֲא רָּבדל הֹוהְי הָוצרְׁשֲאזלְּכ תא רּבְרְל והימרָי
 רֶמאַל םעָהלְכ םיִאיִבנַהְו םִיִנָהְּפַה ותא ושפת םִעַה
 הָיָה ולשכ רמאל הוהי-םׁשְב ָתיּבנ עודמ :תֹוִמָּת תומ
 ב להקינ בשוי ןיאמ בֵרָחָּת תאוה ריִעָהְו הוה תָיּפה
 תֶא הָדּוהְי ירש ו וַעָמְשיו :הָוחְי תיִבְבּי והימְרְילֶא םַעָה
 ובשמ .הָוהְי תיב מהדת לֲעַו הֶּלֲאָה םיִרְבְּרַר
 םםיִאָבְנַה םנָהְכַה ורמאו :שָדָחַה הוהי-רעש הַתַפְּב

 הנה שיִאְל תֶומדטפשמ רָמאל םעְה"לְּכלֶאְו םירְׂשַה-לַא
 : םבָכיִנְזְאְּב םָתְעַמִׁש רׁשֲאַכ תאוה ריִעָהְדְלֶא אָבִנ יִכ
 הָהְי רמאל םֶעָהלֶכ"לֶאְו םירָשה"לָכ"לֶא והָיִמְרִי רמו
 -לָּב תא תאוה ריִעָהְלֶאְו הָוַה תִיַבַה"לֶא אָבְנהְל ינחלש

 םֶכיֵלְלעמּוסְביִכְרְדּובימיַה הָפַעְו :םַתְשַמְש רֶׁשֲאםיִרְבְּדַה
 רֶׁשֲא הָעָרָה-לֶא הָוהְי םַחָנְו םֶכיֵהְלַא הָוהְי לוב וימשו
 ו4 רֶׁשיכְו ביטּפ ילדושע םכְָיְב יננה נאו :םֶכילע רב
 ש דיִּכ יתא םָּתַא םיתמְמדסא יִּכ ועדת ַעֶדְיוְּךָא :םֶכיִנְעְּב
 5 ore eter ed ָהיֶבְׁשִי"לֶאְו תאֹוַה ריִעָה"לֶאְו םֶכיֵלֲע םִיִנְתָנ תא יִקְנ םֶד
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 -לָּכ תא םָכינָאב רּבְדְל םַכיֵלְע הוה ינחלש תָמֲאָב יִּ
 םיִנהְּכַהדלֶא םעַהדלְכְו ם םיִרָשה ורמאיו :הָלֲאָה םיִרָבְּדַה 6

 הָוהְי םֵׁשְּב יִּכ תָנְמדמַּפְׁשִמ הזה שיאלדיא םיִאיִבְנַהְדלֶאְ
 ורמאוו ץֶרָאָה ןנקומ םיׁשָנֲא מקו .:וטילַא רד יניקלא וז
 אפ הָיִה יִתְשרמה היִכימ :רמאל םַעָה לֶהְקלְּכילֶא 8

 רמאל הוה פע"לֶּכלֶא רֶמאּ הָדהי-דלמ והיקְזח יִמיִּב
 םייע םיטשוריו שרחַת הָרָׂש ןויצ תואְבְצ הָוהְי | רַמָאדהְכ

 והיקזח ּוהתמַה תַמָהָה :רַעָי תומְבְל תַבַה רו הְִָת ו
 -זרָא להו הָוהְידתֶא אָרְי אלָה הָּדוהיחלְכ הָוהייְדלֶמ
 ;בהילע רֵבְּדירְׁשַא העְרָה-לֶא הָוהְי םָחנו הֹוהְי נפ

 הָיָה שיאו ;וניתושפנ"לע הָלּודְנ הָעְר םישע ּונְנֲאַו כ
 םיִרָעִַה תירקמ ּוהָיְעַמׁשְְּב יהָירּוִא הְוהְי םָׁשְּב אָבִנְתמ
 ירבּד לֶכָּכ תאזה ץרָאָה-ל תאזה ריעה-לע אנו

 םיִרְׂשַה-לְכְ ויָרֹוּבנהלְכְו םקיוהי דלמה עמשיו :ּוהָיְמְרִי גו
 תורו ּוהירוא עמשיו ותימה ְּךְלַמַה שקבינ ויִרְבְדדִתֶא

 םכיִשְנַא םיקווה דלמה חלשיו :םירצמ אביו חַרְבַמ ל
 ו : םירצמדלא ָתֶא םיִשְִאְו רוּכְכְִרְּ ב ןָתנְלָא-הא םיִרצִמ
 םיִקָיוהְ למלא והאביו םִירְצמַמ ּוהָיִרוארתֶא איצה

 א :םֶעָה ְֵּב יִרְבְקלֶא ותָלְבְנתֶא לשמו בֶרָחּב ּוהָכיְו 4
 ותאתַ יִתְלְבְל המרות הָתְיַה ןפְׁשְדְּכ םקיחַא די
 :ותיִמָהְל םעָהרְיְב
 Car. XXVI. io כ

 הָיַה הָּדּוהְי ךלמ והישואיְדַּב םֶכֹוהְי תָכְלִממ תישאר
 -מָאזהְפ :רמאל הוה תֶאמ היְמְרילֶא הוה רב 2

 :ךראוצדלע םָּתַתנו תּוטמו תֹורפֹומ דל השע יִלֶא הוה
 נב ךֶלְמְדלֶאְו בָאמ דלמ"לאו םודא ךלִמ"לֶא םּתְחלשו 3

 םיִאָבַה םיִכֲאְלַמ ךֶיְב ןויצ דְלְמדלֶאְו רצ ְלַמ-לֲאְ ןומע
 םלשורי הר

 ףאלכ ץ |.ו"כ יוק הכימ א. 18. ץ'ֶכ
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 + דלא םתֹא ָתיוצְו :הָדּוהְי ךלמ והיקדצהלֶא םֶלָשּר
 ה לֶאְרְשי יהלֶא תואָבְצ הָוהְי רמָאהְכ רמאל םֶיִנְדא
 ה םָרָאָהתֶאְץֶרָאָ"תֶא יִתיִשָע נָא :םָכינְדָאלָא ורְמאָה
 יִעורְזבּו לודָנַה יֵחכְּב ץֶרָאַה ינפדלע רֶׁשֲא הָמָהְּבַהְדתֶאְ
 6 יִּתַתְ יִכנֲא התו :יִנִעְּב רֶׁשֵי רֶׁשֲאל היתתנו היוטנה
 לָכְּבידלמ רֵצאנְדכובנ דב הָלֵאַה תְרֶָה"לכתַ
 1 ותא ודְבַע :ודבעל ול יִתְתָנ הְָדָשַה תיִחְתֶא םג יִהְבַע
 דג ֹוצְרַא תעדאב דע נְבְְּביתֶאְו יִנְּבדתֶאְ םיוגהלְּכ
 יד הָיָהְו :םילדג םיִכָלְמּו םיכר םיג וב ּודְבָעְו אה
 -דלָמ רַעאנְדכּובנ-תֶא ותא יִדְבעַיִדאל רׁשֲא הָכְלְמַמַה
 לָבָּב למ לב וראָוצ-התֶא .ןתודדאל רֶׁשֲא תאו לב
 הדְוהְדאְנ אוהה ונהל דֹקְפֶא רֶבָּדּו בֶכָרְבּ בֶרָחַב
 + םָכיֵאיִבנלֲא ּועְמׁשַת-לַא הא :ֹודיְּב םֶתַא יתד
 טכיפשּכלֶאְו ֶכיְִנְעְדלֶאְו םֶכיִתְמלָחלֶאְו םֶכימְְקלְֶ
 למה הבעה אל רמאל םֶכיִלַא םירְמָא םֶהְדרֶשֶא
 י םֶכְתֶא קיחְרה ןעמל םֶכָל םיִאְּבנ טה רקְש יִּכ לבב
 וג רֶשָא יוגהְו :םֶּתְדַכִאְו םָכְתֶא יִּתְחַּדַהְו םֶכְתַמְדַא לעמ
 -לע ויָּתְחּנַהְו ודְבַעְו לֵבָּבְדלִמ לַעְּב ֹוָראָוצהתֶא איב
 וג דִּדְלַמ היקְדאלאְ :הָכ בשיו הָדָבִעַו הֶוהְייֶאְנ ותְמְדִא
 -תֶא ואיִבַה רמאל הֶלֶאָה םיִרְְּדַה-לְכְכ יִּתְרבִּד הוה
 6 הֶּמְל זו ומַעו ותא ּודְבעְו לַבְב ךלמ | לֵעְּב םֶכיִראְוצ
 רָּבִּד רֶׁשֲאַּכ רַבָּדַבּו בעֶרְּב בֶרָחַּכ ךמע) הֶתַא ּותּומְת
 4 דילָאְו :לֵבְּב ךלמדתַא דכעיזאל רשא יוגהלֶא הָוהְי
 אל רמאל םֶכיֵלֲא םיִרְמְאַה םיִאבנַה יִרְבְדִלֶא ועמשח
 ומ אֶל ִּכ :םָכָל םיִאְבִנ טֵה רקָש יִכ לָבְּב מא וְרְבַעְת
 ןעמל רקשל יַמְׁשּב םיִאְּבִנ םה הויה םיִתְחְלַש
 :םכָכְל םיִאְכִנַה םיִאיִכְִהְו םֶתֶא םֶּתְדְבאְ םֶכְתֶא יחידה
 6 רַמָא הפ רמאל יִתְרּכִד הוה םעָה"לְּבדלֶאְו םינַהְפַה-לֶא

 הוהי
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 רמאל םָכָל םיִאְבַה םֶכיֵאיִבְנִרְבִּד-לֶא ּעְמְׁשִּת"לַא הו
 רקש יִכ הָרָהְמ הָּתַע הָלֵבְּבִמ םיִבָׁשּוִמ הָוהְידתיִב יִלְכ הנה

 ךֶלֵמ"תֶא ּוְדְבַע םָהיֵלֲא ּעֲמְׁשִּתהלַא :םכל םיִאָבנ מַה וז
 םיִאָבְניִִאְו הכרח תאוה ריִעָה הָיָהְת הָמָל יח לבב 18

 תרֹואָבְצ הוהיפ אָניועגפו םָתַא הוהי-רבד ׁשי-מאְו םה
 ךְלַמ תיבו הָוהְיתיִבְּב םיִרְתּונה | םיִלָּכַה ואביהְלבְל
 תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָכ יִּכ | :הָלְבְּב םלָשּוריְבּו הָדּוהְ
 םביִלּכַה רַתָי לַעְו תונוכמהדלעו .םיַהלעו -םימַעָהלֶא

 רַצאָנְדַכּובנ | םחקְל"אל רֶׁשֲא :תאוה ריִעָּב םיִרתונַה כ
 הָדּהייְדְלִמ םיקווהיִב הֹוכחתֶא ותולגב לבְּב ךלמ
 :םלשוריו הָדּוהְי יִרְח"לּכ תַאְו הֶלְבְּב םֶלֶשּורימ

 םיִלָכַהיילֲע לארשי יהְלֶא תֹוִאָבְצ הָוהְי רַמָא הֶכ יִּכ ג
 הָלָבְּב :םֶלְשּורִיו הָדהְיְְלִמ תיבו הָוהְי תיִב ירתה +

 םיִתיִלֲעַהו הָוהְי-מִאְ) םֶתַא יִדקּפ ם דע יָה הָמְׁשְו ואָבּו
 :הוה םֹוקמַה"לָא םיתבשהו

 CaP. XXVI. As הב

 -ךלמ היקְרְצ תֶכָלְממ תיִׁשאֵרַּב איהה ָהָנָּׁשַּב ! יהָיו א
 הָיְנְנַח יא רַמָא יׁשיִמֲחַה שדחב תיִעַבְרָה תֶנָשַּב הָדּוהְ
 םינהְלה יניעל הָוהְי תיִבְּב ןועְבנמ רֶׁשֲא איִבְנַה רעב
 לַארׁשִי יהלֲא תואְבַצ הָוהְי רמָאזהַכ :רמאַל םַעָהלְבְו ל
 םיִמְי םיַתְנַשורׂשְּב :לָבְּב ךלמ לַעְתֶא יתרַבְש רמאל 3

 רׁשֲא הָוהְי תי ילְכלְּפיתֶא הוה םקְמַהְדלֶא : ביש ינא
 זָאיִבְו הוה םיִקּמַהְדִ טָבְּביִּדְלַמ רַצאָנְדִכובְנ הקל

 תולנלְּכזתֶאְ הדוהדלמ םיֶקיִהיְוִב הָיָה לבב |
 -םֶאָנ הזה םֹוקָמַה"לָא בישמ ינֵא הֶלֵבְּב םיִאְּבַה הָדּוהְ

 רומר מאו :לָבְּב למ לֶש-תֶא רבָשֶא יִּכ הָוהְי ה
 םעה-לְכ ינ יניעלו םינהכַה יניעל איבה הינגחהלָא איבה
 םידמעה hal 6 | ו
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 ןכ ןֹמָא איבְנה המרי מאו :הָוהְי תיִבָּב םיִדְמעה
 בישהל תאּכנ רשא ְךִרְבִּדזתַא הוהי םקי הָיהְי השש
 ףא :הזח םוקמה"לֶא לָבְּבַמ הֶלגַהלְכְו הוהידתיב יל
 ינזאְב דינא רב יִכנָא רֶׁשֲא הוה רָבְדַה אָנַעַמְש

 םכלועָהְִמ נפלו נפל וה רֶׁשֲא םיאיבנה :םעֶהלְכ
 הָמָחְלַמְל תולדנ תוכְלְמַמדלַעְו תובר תוָצְרָאלֶא ּואָבָנַ
 רַבִּד אֹבְּב םולָשְל אבני רֶׁשֲא איבנַה :רָבָדְלּו הָעְרְלּ
 הָינְת חקיו :תֶמֲאְּב הוה ּוחְלְׁש-רְׁשֲא איבְנַה עדוי איבנה
 :ּהָרְּבְׁשִ איכה המרי ראּוצ לֵעַמ הטומַהתֶא אינה
 הָכָכ הָוהְי רמָא הפ רמאל םָעְהדלְכ יניעל היננח רֶמאֹוי
 םםִיִתְנְׁש דועָּב לָבָּבדִדִלִמ רַצאנְדְכְבִנ לָעתַא רבְשֶא

4 

 -ב

 סמ

 יס

. 

₪ - 

 > ןש

 - נייד

 12 :ריננה רוכש ירחא : המריא הוהיזרבה יהו
 : :רמאל איֵבְּנַה הָיְמְרי ראוצ לעמ הַמֹמַה-תֶא איִבנַה
 ו ץע תֹטֹומ הוי רַמָא הב רמאל היננַהלַא תראו לילה
 14 הָוהְי רמָאהְל יִכ :לרְּב תוטמ ןֶהיּתְחת תיִשעְו ָתָרָבָׁש
 הלב | ראוצ-לע יִתְַתַנ לזהב לע לֵאָרְׂשִי יהלא תואָבְצ
 והָדְבִעו לֵבָּב-דלמ ראְנְדַכְבְתֶא הבעל הלאה סיטה
 וט תיבה הָיִמְרִי מא זול יִּתַתְנ הַרְׂשַה תָיַהיִתֶא םנו
 הַָאְו הוהְי ףחלשדאל היננֲח אניעמש איכנה היננֲהלָא
 15 הדָוהְי דָמָא הב ןכָל :רקָשדלע הזה םַעָהתֶא ְתְהַמְבַה
 דיפ תמ הָּתַא הָנֶשַה הָמְרֲאַה נפ לעמ ףחלשִמ י יִנָנַה

 : איהה ָךְנְשַּב איִבְנַה הָיֵננֲח תָמִנ + ןהדלֶא ָתְרַּבִד הָרָּפ
 :יִעיִבְׁשַה שָדְחּב

Cap. XXIX. Uoמכ  

 א םלָשּוְרימ איִבְנה הָיִמְרְי חלש רֶׁשֲא רַפָפַה יִרְבד הלאו
 לאו טיִאיבנההלַאו םִנָהֹכַה-לֲאו הָלּונַה ינקז רַתְידְלֶא

 לכ
 20 םיקוטסג ופסה יצת ז. 1 = דלק א'כ ז. 8. חכ
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 3 םלָשּורימ רָצאְנְדְכִבְנ הָלְנָה רשֶא םָָהלַּכ
 הָדוהְי ירש םיסירפהְו הביִבְגהו ךלִמה הָיִנְכי תאצ יֵרֲחַא +
 ךָב השעְלֶא י דָיְּב :םלשורימ רנְסַּמַהו שְרְחַדְ םלשוריו :

 הָרּוהְידְלַמ הָיקְדַצ חלש רֶשֶא היַקְלִחְדְּב הָיִרַמְג ןפש
 רַמָא הָּכ :רמאל הָלְבּב לָבְּב דלמ רַצאְנְדכובנ-לָא 4

 יִתלְגֲה-רְׁשֲא הָלּוַה-לָכְל לֵאָרׁשִי יהלֶא תֹוִאְבְצ הי
 ּולָכֲאְו תוננ ּועְמִנְו ובשו םיִּתְב ּונְּב :הָלָבָּב םלָׁשּוריִמ ה
 םכינבל ּוחָקּו תונָבּו םיִנְּב ודילוהו םיִשָנ וחק :ןרפדתא 6

 זנב סי הֶנְרלַתְו .םישנאל נח כתבת םיִׁשְ
 רֵׁשֲא ריִעָה םוָלׁש-תֶא ושרדו :ּוטעמתהלַאו םשדרוברו ז

 יִּמ הוהידדלֶא .הדעב ולְלַּפְתַהְו הָמָש םֶכְתֶא יתילה
 הרוהי רמָא הכ יִּכ :םולש םֶכְל היה המולשב 8

 -רֶׁשֲא םֶכיִאיְבְנ םָכָל ואישיילא לֶאְרְשי יהלֶא תואָבְצ
 רֶׁשֲא םֶכיִתְמְלַחְדְלֶא ּועָמְשִּתְלֶאְו םֶכיִמְסְקְו םֶכְּבְרְקְּב

 אל יֵמְׁשִּכ םֶכָל םיאְּבִנ םה רֵכָׁשְב יִּ :םימלחמ םָּתַא 9
 יפל יִּכ הָוהְי רַמָא הכדיכ : הוחידםָאְנ םיתחלש ּי

 םֶכיִלְע יתמקהו םֶכְתֶא דָקּפֶא ָנָׁש םיִעְבש לבבל תאלמ
 יִּכ :הוה םולְמַה-לֲא םכַתֶ בישָהְל בוטה יִרָבְּדדִתֶא וז

 זםָאְ םֶכילִע בשח יִכנָא רשא תבָשחַמהדתא יִּתְעַדְי יֵכֹנָא
 זריִרָחֶא םָכָל תת הערל אָלְו םולש תובשחמ הוה

 יִתְעְמְשוילא םִתְלְלַּפְתַהְוסֶתְכַלהְ יתא םֶתאְרְִ :הוקתו ו?
 -לֶבְּב ינשרדת יִּכ םֶתאַצִמּו יתא םֶּתְשכְבּו :םֶכיֵלֲא ו

 םֶכְתִיִבְשדתֶא יִּתְבׁשְו הָוהְידִאְנ םַכְל יִתאַצַמִנ :םֶכְבַכְ 14 =
 יִּתֲחַּדַה רֶׁשֲא תמו ןכמהלָכִמו םיֹגהילִָּמ םֶכְתֶא יִּתְצַבַו
 ירֶׁשֲא פולמה"לֶא םֶכְתֶא יתבשהו הָוהְי"ֶאְנ םש םַכְתֶא

 ;ְךוהְי וטל םיקח םַתְרַמָא יִכ :םָׁשִמ םֶכְתֶא .יִתיִלְנה וט
 ללמְדלא .הָוהְי רַמֲא | הכח :הֶלָבָּב םיִאָבְנ ו

 בשויה

 ידק םכחובש צ. 14.
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 תאוה ריעְּב בשויה םַעָהלְּכ-לֲאְו דוד אּפְּכילֲא בשה
 ו? רַמָא ה : :הלּונב םֶכּתַא ואצידאל רֶׁשֲא םֶכיַחֶא
 בְעֶרָהתֶא בֶרָהַהדתֶא םֶּב חלשמ י ננה תואָבְצ הוה
 דקל רֶׁשֲא םיִרָעַשה םיִנָאִּתַּכ םִתוא יִּתַתְנְו רָבִּדַהדתֶאְ
 ו8 רֶבָּרַבּו בַעְרַּב בֶרָחַּב םהיִרָחֶא יִּתְפַדְרְו :ַעְרִמ הָנְלַכָאַת
 ;דָמְשְלּו הֶלֶאל ץֶרֶאַה תוכלממ | לכל העוול םיתתְנ
 ופ תחת :םָש םיּתְחַּדַה-רׁשַא םיוגַה-לָכב המְרַחְלו הקרשלו
 יתחלש ד רֶׁשֲא הָוהְיְדדםָאְ ירָבְדדדלֶא טמשי"אל"רשא
 םָּתְעַמְׁש אלו הלשו םכְשה םיִאָבְנַה יִדְבְעְדתֶא םהיִלַא
 כ -רׁשֲא הָלּטה"לְ הוהירַבְד ּועְמַׁש םָּתַאְו :הָיהי-םָאְנ
 21 תֹואָבְצ הָוהְי רָמָאדהְכ :הלבב םלְׁשְריִמ יִתְחלש
 ב וה :קדצדלאו הלוק בֵאָחַאזלֲא לאְרְשי יֵלֲא
 רָב םתא ןתנ ו יִנְנַה רקש יַמְׁשְּב םֶכְל םיִאְּבִנַה הישָעִמ
 א :בהמ חקלו םֶכיִנִעְל םָּפה לֵבָּביְלַמ רַצאְרְרַכּובְ
 הָוהְי מש  רמאל לָבְבְּב רֶׁשֲא הדוהְי תֵלָנ לכל הָלְלְק
 ג3 רֶׁשֲא עי :שאּב לֶבְּב-דְלַמ םָלָק"רְׁשֲא בֶחָאְכ וה קְרְצְכ
 רָבְד ורדיו םֵהיֵעַר יִשְנתֶא ואנו לארשיב הָלְבִנ ּוׂשָע

 , א דת דיו יִכנָאְו םָתוצ אול רֶׁשֲא רק משב
 2 -הָּכ :רמאל רמאת יִמָלֲחנַה והיעמשזלֶאָ :הוהְ
 לתא רֶׁשֲא עי רמאל לארשי יהלֶא תֹוִאָבַצ הָוהְי רָמָא

 זכלשוריב רשא םעֶה"לְכילֶא םיִרפִס הָכְמְשְב תָחלָׁש
 :רמאל םיִנֲהְּכַה-לְּכ"לֶאו ןהפה הָיִשעַמְדב הינפצדלָא
 8 תיכ םיִדקפ תל ןהפה עֶדיֹוהְי תחמ ןהכ ְּךְנְתַג הָוהְ
 תַכַּפִהַמַה-לֶא ותא הָּתֲתְנו אָּבנְתמּו עגְׁשִמ שיאדלָכְל הוה

 גז יִתֹתָנִעַה ּוהימְרִיִּב ּתְרַעְ אל הָמל הת : כניִצַה-לֶאְ |

 = הָכְרַא רמאל לבב ונילַא חלש ןפ-לע כ :םכל אתה
 :ןֶהירְפדתַא ּולְכֲאָו תוננ עטו ובשו םיִּתְב ֵּנְּב איה

 ארקיו
 90' ה וחי. 98 יול עדווה א. 2. | ירק הועול ף. 18. = -לָע איכ ₪ 6.
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 ּוהְיְמְרְי ינאְּב הזה רפסהההתֶא א הָינפְצ אָרְקִו 9
 :רמאל ּוהָיִמְרילֶא הוהי-רַכְד י : איבה ל
 היעְמְשלֶא הָוהְי רַמָא הכ רמאל ללי חֵלָׁש ג

 ויַתַתְלַש אל ינָאו היעמש םֶכְל אָּבִנ רש ןע ימלחנה
 רקפ יִנְנֶה הוי רמָא-הְכ ןכל .:רקש"לע םֶכְתֶא הַמְבַיַו
 ו בשוי | שיא ול היהיזאל :טרז-לעו ימלחנה היעמׁש-לע
 ימעלדהשע ינֲא-רְׁשִא בוטב האְרִדאְלְו הוה םעֶהדותְב
 :הוהיילע רבד הָרְסִיִּכ הוהיהסאג

 .CAP. XXX ל

 -הָּכ :רמאל הָוהְי תַאמ ּוהָיְמְריילֶא הָיָהירֶשִא רָבִּדַה א 5
 םיִרָבִדַהְדלָּכ תא בת רמאל לארשי יִהלֲא הָוהְי מ

 אנ םיִאְּב םימָי היה כ :רַפס"לֶא \ ךילא ִּתְרַבִדירָׁשֲא 3
 הוהְי רמָא הָדּוהְו לארשי מע תּובָׁשתֶא יִּתְבַׁשְו הָוהְי
 השד םקכאל יתַתְנְרֶשא ראה םיבְׁשֲ

 :הָדּוהְידלֶאְו לאְרְשידלֶא הָוהְי רּבִד רֶׁשֲא םיִרְבּדַה הָלֲאְו 4
 :םִלְש ןיִאו דחפ ְעָמְׁש הדרח לוק הוה רמֶא הכּכ ה
 ידי רֶבָנלָכ יתיאְר עודמ רֶכְז ךלידסא וארו אנדולאש 6
 יִּכ יוה :ןוקריל םיִנָּפלֶכ וכּפָהְנְו הדל ויצְלַחְלָע 7

 הֶגָמִמּו בקעיל איה הָרְצ-תעְויהָמָכ אמ אוהה םויה לוד
 רֵבְׁשֲא תואְבַצ הָוהְי | םָא) אוהה םויב הָיְהְו :ַעָשְוי 5

 דש ובדו :הבעיהאלו .קפנא ףיִתורסומּו ךראָוצ למ לע
 רש םֶּכְלַמ דוד תאו םֵהיֵהְלֲא הָוהְי תֶ ּודְבָעְו :םיִרְז 9

 ;דוהידסא) בקע .יְִבַע אָדיִּתלַא הָתַאְ :םֶהְל םיָקֶא
 עְרותֶאְו כוחה ףעישומ נה יפ לֵאָרְׂשִי תַחּתלֲאְו
 :דיִרָחְמ ןיאו ןנאשו טקשו בקע בשו יָבׁש ץֵרָאמ

 -לָבְב הָלְכ הֶשַעֶא יִּכ ףעישוהל הָוהְייֶמְ יגא תא גג
 לכ הׂשֲעֲאאל תא ךַא םָׁש ףיִתוצָפַה רשא ! םיוגה

 רֶמֶא הֶכ יִכ = = = + אָל הק טָפְשִמל יתרה ו
 הוהי
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 ₪ רֹזמְל ךניד ןְדְדיִא :ּדתְִּמ הלחנ ךְרֶבשְל שונא הוה
 ו אֶל ךתוא ךוחכש ְךיֵבֲהֲאְמ"לְּכ :ףֶל ןיא הָלָעִּת תפר
 ךנוע בר לע יִרְוְכַא רסומ ְּךיִתיִּכַה ביוא תַּכִמ יִּכ ושרֶדָי

 וט ךבאָבִמ שונא ךרֶבשדלע קעותיהמ :ךותאטה מ
 יי ןפל כ הלא יתישָע ךיתאטה מצע נע ברו לע
 ךיסאׂש ּויְו וכלי יֵבּׁשַּב םָלְכְדיִרְצ"לְכְוּולכֲאו ךילְבֲא"לְּכ
 וז דל הָכְרֲא הָלֵעֲא יִּכ :ֹובָל ןתֶא ךיזְּבילְכְו הָּפְׁשִמְל
 ןײצ ךל יארק החדנ וכ הוא ךאָּפְרֶא ךיתופממו
 ו בשינה .הָוהְי רַמָא | הָכ :הָל ןיִא שָרד איה
 "לע ריע הָתְנְנְו םחרא ויָתֹנְבְׁשִמּו בוקע יִלָהֶא תֹובְׁש
 9 לוקו הדות םָהֹמ אֵצְו :בשי ֹוטְפְׁשִמ-לַע ןומראְו הל
 :ּורָעְצְי אָלְו םיִתְדְּבְכהְו וטְעִמי אָלְו םיתכרהו םיקחשמ
 כ =לֶּב לע יִּתְדְקִפו ןוּכּת נפל תדעו םֶדְקְכ ונְב מֶה
 1 ּויּתְבְרְקַהְו אָצְי וברְקִמ ולָשִמּו ונמִמ ורידא הָיָהְו :ויצָחְל

 דֶאְנ ילא תַשגל יִּבְלתֶא בֶרֶע הזחאוה ימ יִּכ ילֶא שגנו
 גג = :םיהלאל םֶכָל הָיהִא יִכָאְו םַעָל יל םֶתָיָהְו :הֶוחְ
 5 שאר לע רַרוגְתִמ רעס הֶאְצִי הָמֲח הָוהְי תכעס | הנה
 א "דַעְו ותשָעְדדע הֶוהידףִא ןורָה בושי אל :לוִחָי םיִעָׁשְר

 הכ תֶעָבי .:הָב ּונְנְּבִתִת םיִמָיַה תיִרָחְאְּב ובל תֹומְְמ ומיִקַה
 לֶאָרְִׂי תּוחּפְשִמ לְכָל םיהלאל הֶיָהֲא הָיהי-מִאְנ איהה
 :םֶעְל יֵלויֲהְי הָמַהְו

 אכ .Cap. XXXIL אל

 א ְֹּוָלָה םֶרָח יֵדיִרְׂש םע רּבְדמַּב ןח אָצְמ הֶוהְי מא הכי
 2 םלוע תֶבֲהָאְו יל הָאְרנ הָוהְי קֹוחְרְמ :לֶאָרְׂשִי יעיגְרַהְל
 3 תנו ְךנְבֶא רוע :דָמָח ךיתכשמ ןכילע ּךיִּתְבַהַא
 :םיקחשמ לֹוָחְמִּב תאית ידעת דוע לאְרְשַי תַלּותְּב
 + :ּולְלחְו םִִעְטְנ עט ןורְמְש יֵרָהְּב םיִמָרְכ יִעָטת דע

 יכ
 היר לש ינש סזל הוטסה ז. 1 איל .איל מיס תלחת ןאכ איכב ז. 25. יו אלכ ז. 15 יא ריחי + 6
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 ['צ הָלֲעַו ומוק םִיָרְפֲא רַהְּב םיִרְצָנ יאְרְכ םוידשי יִכ ה
 בלעול נר היה רַמָא | הָכְיִכ :וניהלֶא הָוהְיילֶא 6

 שוה ּורָמֲאְו ללה ועימשה םִיוגַה ׁשאֹרְּב ולהצו החמש
 םםֶתֹוא איבמ לנה :לֵאָרְִי תיראָש תא ףןמע-תֶא הֶוהְי ד

 הָרָה ַחַסְּפּו ךּוע םֶּב ץְרָאוִתְּכְרִמ םיִּתְצַּכִקְו ןופצ ץֵרָאמ
 םיִנּנֲחַתְבּו ואבי יִכְבְּב :הָנֵה ובושי לוד לקס וָּדֲחִי תָדָלֹוְו 8

 לְׁשָכִי אל רֶשָי ְרָדְּכ םימ יִלָחְנלֶא םכיליא ליבו
 ִעָמש :אוה יִרְכְּב רְפֶאְו בֶאל לאש יְיָ הב
 הדַרְזְמ ּודְמִאְו קָחְרְמִמ םִיאָב ודיגהְו םיוג הָוהְיירְבְד

 -תֶא הָוהָי הרפדיפ וְרְדָע העֹרְּכ ורָמְשו ּונצְּבְקְי לאְרְשי י
 ןיצדסורמב רו ואו :ונמִמ קַח מ ולאה ב בקע וג

 -לַעְו רהְציילעו שריה-לעו "למ הָוהְי םּוט"לָא ּורָהִ
 הָבָאְְל ּופיִסוידאלְו הו ןנְּכ םָשפִנ התִיַהְו רכבו ןאצהינּב

 יָדִי םינקְו םיִרְחְבּו לוחמב הֶלּותְּב חַמָשּת וָא :דוע ג
 : םםנוגימ םיִקְחַמטו םיִּתְמֲחְנְו ןוששל םֶלְבֶא יִּתְכַמָהְו

 דםבָאְנ ּועָּבְׁשִי יבוטדתֶא יִמעו ןְׁשֶד םִנָהְכַה שפנ יתיורַו 3
 יִכָב יֵהְנ עֶמְׁשנ הַמָרְב לוק הָוהָי רָמָא ו הפ :הָוהָי 4

 ָהינְּב"לֲע םחְנהל הָנָאַמ הונברלע הָּכַבְמ לחה םיִרּורְמַת
 ךיניע ו יִכָּבִמ דלק נ יִעְנִמ הָוהְי רמָא | הָּכ :ּונניִא יִּכ וט

 ץראמ ּובְׁשְו הוהיײסאנ ךֵתְלעַפל רֶכָש שי כ הָעָמְדמ
 םיִנְב ובשו הָוהְידִאְנ ךתירחַאל הָוקְתישְיו :ביא

 רַסְואַו ינִתְרַפי דדונְתמ םיִרפֶא יּתְעַמְׁש מש :םלּובְנל וז
 :יִהלֲא הֶוהְי הָתַא יִּכ הָבּושְאְו ינֵבְׁשָה דל אל לגעּכ

 לע ּתְכּפְס יִעְדוה יִרֲהָאְו יִתְמִחְנ יבוש יִרָחַאְדיִּכ 5
 ריק ןבה :ירוענ תַפְרַח יִתאָשְנ יִכ תמכו יִתָשָּב 5

 רב וכ יִרְּבַד יִדְמיִּכ םיעושעש דלי םַא םִיַרפָא יל
 -םָאְנ ּוָמֲחְרֲא םַחֵר דל למ ּומָה ה ןפילע רוע ּונָרְכְזָא

 הוהי
 אתרטכ מק +. 15. ליעלמ ז. 18  אתלוסה ץמק +. ?.
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 כ יִתָש םיִרּורְמִת ךְל ימש םיניצ ךל יביֵעַה | | יהוה
 יבש לֵאָרְׂשִי תלות יִבש תְכלָה ִרַד הָלְמל בל
 פו די הָכבֹוׁשַה תַבַה ןיְמַחְתּת יִתְמידִע :הֶלֶא עלא
 :רֶמג בָבֹוסְת הָבְקְ ץֶרֶאְּ הָשְדַח הָוהְי אֹרְב
 22 =זרֶא ורמי דוע לֵאְרְשִי יהלֶא תֹואָבַצ הוי רמָאדהְב
 :בָתּובְׁש-תֶא יִבּושָב ויִרָעְבּו הָדּוהי ץֶרָאְּב הוה רֶבְּדַה
 . ₪ הָדּוהְי ּהָב ובְשָיו :שדְלה רק קֶרַצְהַוְנ הי ָךְכרָב
  שפנ יתרה יִּכ : :ררעב עס םיִרָכִא וּדָחָי ויִרָעלְכו
 הכ הָאְרָאְ ןיִתָציִקַה  תאֹו-לע :יִתאלְמ הָבֲאְּד שפעלו הפי
 28 ץֶדָוהְייםִאְג םיִאָב םיִמָי הנה :יִל הָבְרָע יִתָנְשּו
 עֶר םֶדֶא עֶרָז הָדּוהְי תיִבדתֶאְו לֵאְרְׂשִי תיב"תֶא יּתְעַרֲח
 יז ץותנלו שותנל םהילע יִּתְדַכְׁש רשאפ הָיהְו :הָמהְּב
 ַעוטְנלְו תובל םֶהיִלְע רָכְׁשִא כ ץֶרָהְלּו דיבאהלו סרָהלו
 99 ולא תוְבָא דוע ודמאי"אל םֶהָה םיִמָיִּב :הוהידסִאְ

 ₪ יִלָּכ תמי ועַָּב שיאדמא כ :הָנִהְקִּת נב ןנשו רָפָב
 ל םיִאָּב םיִמָי הנה זוינש הֶניָהְקִּת רֶסּבַה לָכֹאָה םֶרָאַה
 תיִרְּב הָדוהְי תיִּבדתֶאְו לארשי תיֵב-תֶא יִּתְרְכְו הודידסאג
 1 םםֹוָּכ םתֹוכֲא-תֶא יִּתְַּכ רֶׁשֲא תירְּבַכ אל :הׁשְדַה
 ורפה הָמַהְירֶשֶא םִיָרְצִמ ץרֶאמ סָאיצֹוהל םדיב יִכיִזֲחָה
 :2 תיִרְּבַה תא יִּכ :הָוהְייםִאְנ םֶב יּתְעְּב יִכנָאְ יִתיִרְּבִתַא
 דַפכָאְנ םָהָה םיִמָּיה יִרָחֶא לארשי תיִּבדִתֶא תרֶכָא רֶׁשֲא
 יהו הֶנבָתְכָא סבלו ָּבְרַקּכ יִתרֹוּת"תֶא יתְַנ הוה
 :3 שיא דוע ודמל אלו :םעל יל=יהי הָמַהְ םיטלאל םחל
 םלוכ יפ הָוהידתֶא ועד רמאל 1 ויִחָאדתֶא שיִאְ והעְרתֶא
 הלסא יכ .הָוהְיְדִאְנ םֶלודְנדעְו .םנטקמל יתוא ועדי
 4 הָוהְי רַמָא | הָכ : דֹוע-רְכְוַא אל סהאט םיעל
 ;ֶלָיְל רוִאל םיִבָכוִכְו חָָי תֶכִח םַמֹי רול שָמְש ןתנ
 נר Marna ( א >>
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 וב השי ער םג ההייסָא נפל sie םיקחה
 דמא הוה רַמאוהָּכ = :םיִמיַה"לְּכ ונפל יג תֶיָהִמ א

 -זכנ הָטִמְל ץרָאידמוִמ ורקחוו הָלְעמְלמ םימָש ודמי
 בָא ּושְע רֶׁשֲא-לכ-לַ לארשי עֶרן-לְבְּב סָאְמָא נָא

 ריִעָה הָתְנְבנְו היהָיזמֶאְנ ;:, םימָי הגה : הוה הז
 הוק דוע אָצְו :הָנַפַה רעשידע לאנג לדְנִמִמ החיל <

 קֶמַעָחְילָכְו :הָתָעּג בנו ברג תעבג לע דג מַה
 תנפ-דע ןורדק לַחנ-דע תומרְׁשַה-לְב ןָשּדהְו  םיִרְנְּפַה
 סֶרָהיאְלְ שהאל הָוהיל שדק הָחְרְוִמ םיסופה רעש
 :םָלְל דע

 | .Car אאא. בל בכ
 תירׂשְעַה תֶנׁשַּב הָוהְי תאמ הָיְמְרי-לָא הָיָה רֶׁשֲא רֶבִּדַה א

 נט הָרָשעְיהְנמש הָנׁשַה איִה הָדּוהְי ְךֶלַמ והיקדצל
 םֶלְׁשְ-לַע םיִרְצ לכ למ ליח אְו :רֶעאָרְדכובנל 2

 ריב רֶׁשֲא הָרָפַמַה רַצָחּב אולְכ הָיָה אינה וימר
 רמאל הָהוהיידלִמ והיקְדַצ ואְלְּכ רֶׁשֲא :הָדהְי דלמ 3

 "תֶא ןתנ יֵנגַה הוה מא הָפ רמאל אנ הָּתַא לודמ
 למ והָיקְְצְו :ּהָדָבְלּו לָבְּבדלמ רֶיְּב תאוה רעה +

 "דלמ ר ריב ןח ןַהנהיִכ םיִדשַּכַה דָימ טל אל התה
 לבו :הָנֶאְרּת ןיִע-תֶא וניו זֿפדםע ויפירּכַו לּבְּב ה

 הוהְידמָאנ ותא ירקפידע היה םָׁשְו והָוקְדצתֶא ךלוי
 רַמאָיַוְי ;חיִלַצַת אל םיְּׂשכַה"ִתָ ומֲחּלִת יִּכ 5
 ךְּב לאח הגה :רֶמאל ילא הוהיירבר יָה והָימְרי ד

 2 ירָשתַא ףל הנק רָמאל ףילא אָּב ְךֶרֶד םלש
 לַאמנֲחילֲא אָב :תונקל הָלֲאנַה טפשמ ְךְיִּכ תֹונעַב 5
 הנק ולא מא הרשמה רַצָחְ"לֶא הָוהְי רכְדַכ יל

 אנ
 ףק תומדשה +. 39. | ירק וק ד. 38. ביתכ אלו ירק םיאב +. 37. אייל
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 ףל יּכ ןיִמנְּב ץֶרָאְּכ ו רׁשֲא תֹותְנעַּב-רְׁשֲא יִרָשתֶא אנ
 -רַבָר יִּכ עַרַאְ ךליהנק הלאה דל הֶׁשְרְיַה טַּפְׁשִמ
 9 יִדּדְְכ לאמנה תאמ הָרְׂשההדתֶא הְָקֶאְו :אּוה הוה
 םיִלְקֶש הָעְבַש ףָסָבַהיתָא ל-תלכְׁשא תתְנעּב רֶׁשֲא
 = ךֵעֶאְו םּתָחֶאְו רֶפּפַּב בתא :ּףָמָּכַה הָרָשַעַו
 "תֶא הנקמה רֶפְסדתֶא חֶקִּאְו :םִנואמְב ףָסַַה לֶלְשֶאְו
 ו? רַפָּפַה-הֶא ןּתְאְ :ױלגדיתֶא .םיקְסַהְו ֶָוצִמַה םּוָחְ
 ידד לֶאְמְַח יניעל הָיִפְחַמְדּב הי ּךורְּדלֶא הָנְקִמַה
 םידוהיהילָּכ ניל הנקמה רָפְסְּב םיֵבְתּבַה םידעה יעלו
 ו בֶהיִניִעְל ךּורְּביתָא הָוצָאְ :הָרָטמַה רֶצֲחּב םיִבְׁשיַה
 ג4 דתֶא הקל לֵאְרְׂש יהלֲא תואְבְצ הוה מאהל :רמאל
 תֶאְּו םּותחַה תאו הוה הָנְקִמה לפס תֶא הֶּלֲאָה םיִרפְפַה
 בימי ורמעי ןעמל שָרָחדילְכְב םּתַתְו הוה ולגה רֶפַס
 ₪ לֶאְרְשְי יֵהלֲא תואְבָצ הָוהְי רמָא הכ יכ :םיִּבַר
 : תאָוה ץֶרָאְּב םיִמָרְכּו תֹוָדְׂשְו םיִתְב ונקי דוע
 ו ףוָָּ-לֶא הָנְקִפַה רפסדתֶא יתת יִרָחא :הוהְילֶא לַלָפְתֶאְו
 וז תישע הָּתַא | הנח הוי .יִנדַא ּהָהֲא :רמאל .הָירנדְּ
 זריוטגה דערובו לודנה ךַחְכַּכ ץֶרָאָההתֶאְו םיִמשהדתֶא
 8 םלַׁשִמּו םיפלאל סה השע :רֶבְּד"לְּכ ממ אָלפדאְל
 רובגה לודנה לאָה םֵהיֵרֲחַא םֵהיֵנְּב קיחדלא תֹובֲא ןוע
 ופ -רֶׁשֲא הילילעה בֵרְו הֶצעַה לדג :וָמׁש תֹוִאָבְצ הוה
 ויכְרְדכ שיאל תל םרֶא יִנּ וקרל" תוחקפ ני
 כ םִיַרְצַמ ץֶרָאְּב םיִתַפְמּו תותא תמש רֶׁשֲא :ויללעמ יִרָפְכְו

> 

 םיכ םש ךלהשעתו םָרָאָבּו לֵאָרְׂשִיבּו הוה סה"דע
ATT IT 

 גו תֹוִתאְּב םיָרְצִמ ץֶרָאמ לֵאָרְׂשיהתֶא ד :ךְּמעדתֶא אצתו :הָוה
 :ללודג אָרומְבּו היוטנ עורב הקזח בו םיִתְפומְב

|++- 

 22 תֶתְל םֶתבָאל תעַבְׁשנירְׁשֲא תאוה ץֶרָאָה"תֶא םָהָל ןֵּתּתו
 לבד ד

 22 אלו התא שרו אמו :שָבְדּו בָלָח תֶכְו ץֶרָא ם
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 הָתיִנְצ רֶׁשֲא-לָּכ תֶא וכלהדאל ךְתורתבו ףלוקב ִעְמׁש
 רֶעֶרָהלְּכ תא םתא אָהְקּתַו ושַע אל תושעל םהל
 הָנְִּנ רעהו ָרְכְלְל נה ואב תּולְלְפה הוה :תאוה
 רָבּדִהְו בערהו ברחה יגפמ הילע םימחלגה ל םיִּדְשַּכַה דָיְּב

 צ אז - \ז ד וז : ד רצ כ צ

 ינדֶא ילֵא ּתְרַמְא הָתַאְו :הָאר דנה היה תרד רָׁשֲאַו הכ
 הֶדנִתִנ ריִעָהְו םידע דַעָהְו ככ הָדְשַה ץה ךל"הנק הוה

 :רמאל וה ןימרְהלֶא הוה-רַבְד יהו | | םיִּדְשַכַה דב 6
 *;רָבִּלָּכ אָפ נֵמִמָה רֶָשְּבילָּכ יהלֶא הֹוהְי יִנָא הנָה ז
 ְךֶּב תאֹזַה .ריִעָהַתֶא ןתנ נה הָוהְי רַמָא הכ ןלל ₪

 ואָבּו :הָדָכְל לָבְבידְלִמ רֶצאָרְדּובְנ ְךיִבּו םיצְשַּכַה
 ריִעָהתֶא ותיצהו תאזה רועהלע םימחלגה םיִּדׂשַכַה
 םהיתוגנהלע וב ורטק רׁשֲא םיתְבה תאו ָהּופְרְׂשּו ׁשֲאְּב תאָזה
 :יִנְסָעְכַה עמל םירחא םיהלאל 1 םיִכְסֶנ ּוכָּסִהְ לבל
 יניִפְּב עֶרָה םישע דא הוה נבו לַארְׂשינְב ָהְּכ ל

 :רשעמְב יתא םיִמעָכִמ דא לֶאְרְשיִנְב יִּ םֶהיֵתְרְעְנִמ
 ול הָתָיַה יִתְמַחלַעְו יפַא-לע יכ :ְהָוהיהםָאְ םֶהיֵד 31

 רוה םזַה דעו ּהָתֹוא יְּבהרׁשַא םויהְמל תאֹוַה ריִעָה
 הָדּוהְי יִנְבּו לֵאָרׁשִינְב תֶעְר-לָּכ לע :ינפ לַעַמ וריסהל 32

 זבָהיִגַהְל םֵהיִרְׂש םָהיֵבְלִמ המה יִנַמעְבַה ושע רֶׁשֲא
 תבע יי יא נפה : :םֶלֶשּור יבשיו הָדּוהְי שיִאְו םֶהיִאיִבְנו 3

 תַחְקְל םיִעָמְש םֶניִאְו .דמלְו םּכשה טתא דמלו םנָפ אל
 לממש אָרְקנירָׁשֲא תי םֶהיִצְקַׁש ומישיו :רֶסּומ 4
 םֹנהְרְב אָינְּב | רֶׁשֲא לעַּבַה תומָבתֶא נב  ואְמַמְל הל

 דאל רֶׁשֲא : ךלמל םָהיֵתְנְכתֶאְו םֶהיְִּבדתֶא ריִבַעְְל
 ןעמל תאוה הכעותה תושעל יִבֹל-לע הָתְלַע אָלְו םיתיוצ

 יִלָא הָוהְי רמָא-הב קל הָּתַעְ :הָדּוהְידתֶא יטחֶה %
 רָב הֶנְָ םילמא םתֶא ו רֶׁשֲא תאוה ריעהדלֶא לארשי

 שי

 ירק איטחה ז.35. | עפ ד. קונ שכק ₪64. ירק ךהרוהבו ז. 8.
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 וז דלָּכִמ םֶצְּבַקְמ נגה ורָבָּרַבּו בעֶרָבּו בֶרָחַּכ לָבָּבלִמ
 לודנ ףצקבו יִתָמַחְבו יִּפאְּב םַש םיִּתְחּדִה רֶׁשֲא תֹוצָרֲאָה
 % יל ויַהְו :חַטֶבְל םיִּתְבִׁשהְו הוה םוקְמהדלֶא םיתְבְשַה
 9 =הֶא בל םהְל יָת :םיהלאל םֶהְל הֶיֲא נאו םַעְל
 םֶהינְבלְו םֶהְל בוטל םיִמָיְַלָּכ יתוא הֶאְרִִל דא ךרדו
 מ בושָאדאל רֶׁשֲא .םלוע תירב םֶהְל יתרכו .:םָהיִרַחְא
 :כבָבְלְב ןּתֶא יִתֲאְרַתֶאְַו םֶתוא יִביטהְל םהירחאמ
 41 םיִתְעַמנו םתוא ביטהל םהילַעיִתַששו :יִלָעַ רוס יִתְלְבְל
 4 דיִכ | | ישַפנלָכְב בליל תַמְאָּב תאֹוַה ץֶרָאְּב
 לכ תא הוה םעֶה-לֲא יִתאָבַה הֶׁשֲאַּכ הָוהְי רַמָא הכ
 -לָּכתֶא םָהיִלע איבְמ יִכנֲא ןֶּכ תאוה הָלֹודנַד הָעְרָה
 ץֶרָאְּב הָרָׂשַה הָנָכִג :םָהילע רכד יָכנָא רֶׁשֲא הָבּטַה
 הַמָהְבּו םֶדֶא ןאמ איה הָממש םיִרָמִא םתארֶׁשֲא תאוה
 ןרָמָפַּב בֹותָכְו ונקי ףְכַּ תֹודְׂש :םידְׂשַּכַה יב הֶנתנ
 ירעבּו םלשורי יביבסבו ןמנב ץֶרֶאְּב םידע דעַהְ םֹותָהו

 םיִׁשָא-יִכ בננה יֵרְעְבּו הָלֹפְׁשַה יֶרְעְבּו רָהָה יֵרְעַבּו הָדּוהְי
 :היהיסא תובת

 נכ .Car אאאזזז גל
 א רּוצָע ונדוע אּוהְו תינש ּוהימרְידלֶא הָוהְידדרַבְד יה
 2 רצוי הוי השע הוי רמָאְדהְכ :רמאל הָרֲממַה רצָחַב
 3 זרֶדנאוְךנמָא ילֲא אָרְכ :ִמְש | הֶוהְי ּהָנִכְהל התא
 + הוה ַמָא הכ יִּכ | םֶּתְעְדִי אל תורְצְבּו תולדג ל
 הרוהי יכלמ יֵתָּבִלַעְו תאּזה ריִעָה :הב-לע לֵאְרְׂשִי יֵהלֲא
 ה -תֶא םֶחְלִהְל םיִאְב :ברחה-לֶאְ תוְלְלָסַהְדלֶא םיִצָתְנַה
 יִפִאְב יִתיִּכַה רשא םרֶאָה יָרְנֲפיִתֶא םָאְלמלּו םיִלָשַּבַה

2 4 

= 4 

CC 

 6 יתילנו םתאַפְר אפרו הָכְרֲ 8 יננה :םתעְר

 1ַתְרּוהְי תוְבשתֶא יתבָשהְ .:תמאו םולש תָרַתַע יע םדל
 תאז
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 | = -דלָּכִמ םיּתָרַהֲמְו :הָנׁשאָרְבִּכ םיִתנְבּו לֵאָרְׂשִי תּוָבְׁש תַאְו 5
 | רֶׁשֲא טֵהיִתונוע-לוכל יתחלְסו יל=יאטח רשא םָנַע

 הלַהַתְל | ןושש םָשְל יל הָתיהְו :יִב ועשפ רשאו ילואטח 9
 הֶכוטַה"לָּכְדתֶא ועמי רשא ץֶרָאָה יג לכל תֶרֶאפִתְלּו
 לעו הבוטה-לכ לע ּונְרְו ודחפו םתוא הָׂשֹע יכנִא רשא

 רַמָא | הָּכ הל הֶׂשֹע יֵכֹנֲא רֶׁשֲא םֹולְׁשַה-לְכ ,
 בָרָח םיִרְמֶא םּתַא רֶׁשֲא הזקוק עָמְָשי דוע הוה
 רוצחְבּו הֶדּוהְי יִרָעַּב הָמַהְּב ןיאמו םֶדֶא ןיִאמ אה
 :הָמֵהְּב ןיאמו בש ןיַאמּו םָרֲא ןאמ תומשנה םלשּורי

 םיִרָמֶא לוק הַּכ לוקו ְתָח לוק החמש ליקו ןושְש לק 1
 ודְסַח םלשלכ ן הוה םֹטיִכ תֹואָבַצ .הֶָוהְיתֶא ודוה
 ץרָאָההתובְׁש-תֶא םיֶׁשָאדדיק הוה תיֵב הָדות םיִאָבָמ

 זרואָבצ הָוהְי רַמָא הָּכ : החי רַמָא הָנשאָרְבְּב 9
 הָמהְּפידִעְו םָרָאדיאמ בֶרָחַה הוה םוקִּמּב ו היה דוע

 יֵרְעְּב רֶהָה יֵרְעְּב :ןאצ םיִצְּבְרַמ םיער הנ יִרְע"לְבְבּו וג
 לורי יִביִבְסכו ןמּב ץֶראְבּו בה יִרָעְבּו הֶלפְשה
 רַמא המ ידי=לע ןאָצַה הֶנְרָבַעּת רע הָרּהְי יָרְעְבּ

 -זרָא י קה הוהידסאְג םיִאָּב םיִמָי הנה ;הוהְי 4
 תוביל ל לֵאָרְׂשִי תיַב"לֲא יִתְרַּכִּד רשֶא בופה רֶבָּדַה

 ַמַצ רורל ָהיִמְצַא איֵהַה תַעְבּו םֶהָה םיִמיַּב :הָדּוהְי וט
 עשית םחה םיִמָיַּב :ץֶרָאְּב הקדצו טּפשמ הֶשָעְו הקְדִצ
 הלדארקי"רשַא הו חטבל ןוָּכְשִּת םלשוריו הָדּוהְ

 ודל תרכידאל הָוהְי רמָא הָבְיִּ :ּונְכְדְצ | הוה וז
 האל םיולה םינהכלו :לֶאְרשידתיב אָפְכְ"לַע בש שיא 8

 קרָשַעְו הָחְנמ ריטקמו הלוע הָלְִ יִנָּפְלִמ שיא תרּכִ
 :רומאל וה ךימרײלֲא הָוהְירְבְד יהָו :םיִמיַה"לְּכ חַבֶז ו
 יָתיִרְּב"תֶאְו םויה יִתיִרְבדתֶא ּוהַפְּתהסַא הָוהְי רָמָא הב כ

 : : הלילה
 3 רירי ד. 8.
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 גו יֵתיִרְּביסַנ :םָתְְּב הָלְילְוםִמֹו תַה יתלבלו הָליִלַה
 -תֶאְו ואְסְּכְילַע ךלמ ןב ולתויהמ ידבע דוא פת
 9 םימשה אָבְצ Res רֶׁשֲא :יִתְרׁשִמ םִיִנָהְפִה סולה
 -זרָאְו יִּדְבִע דָוָד עְרְזתֶא הָּבַרַא ןַּפ םיה לוח דמי :אָלְ
 23 והיִמְריילֶא הָוהיזרְבְד יה :יתא יִתְרָשִמ .םילַה
 24 יִתְש רמאל ּורְּבִּד הזה םַעְָקִדִהִמ תיִאְר אֹלֲה :רמאל
 ימעזתֶאְו םכָאממ םֶהָּב הוי רָחְּב רֶׁשֲא תֹוהּפְׁשִמַה
 הכ זרָוהְי רַמָא הכ :םהינפל יג דֹוע תיָהִמ ןוצָאְני
 ראל ץרָאְו םִיָמָׁש תיקח הְלילְו םמ יִתיִרְב אלמא
 % ֹוערוִמ תַחָּקמ םֵאָמא ידבַע דֹוָרְו בוקעי עֶרְזםנ :יתְמְש

 -זרָא בֹוָשֲיִכ בקע קָתְׂשִי םֶקְרְבא עלא םיִלָשְמ
 :םיִּתְמַחְרְו םָתּובְׁש

 רכ .Gar. xxxlV דל
 א רֵצאָרְדכּובנו  הָוהְי תאמ ּוהְיְמְר"לָא הָיָה"רֶשֶא רֶבְּדַה
 ודי תֶלְשִמִמ ץֶרֶא תֹוכְלְמַמ"לְכו וליִחְלֶכְו לבבל
 :רמאל ָהיִרְעְלָּבדלַעְ םֶלשּורְיילע םיִמָחְלְנ םיֵּמעֶה"לְבְ
 והָיקְְצילא תְרַמָאְ ללה לארי יהלֶא הָוהְי רָמָאדהְּכ
 דתֶא ןתנ נגה הָּוהְי רמָא הָפ וילֶא תְרמָאְו הָדוהְי דלמ
 אל התא שאב ּהָפָרׂש לבבל ְךיִּב תאֹוַה ריִעָה
 יניִע-תֶא יניעַו ןֵתָנַּת ֹודיְבּו שפְתִת שָפָת יִּכ ודָימ טְלמת
 :אֹובִּת לָבָבּו רָבִדָי ךיפדתֶא והיפו הֶניִאְרִּת לָבְבְִרְלמ
 הָוהָי רמָא-הַּכ הֶדּוהְי ךלִמ ּוהָיְכְדַצ הֶוהְידרַבּד עָמָש ךא
 ה תֹוֿפְרְׂשִמְבּו תּומָּת םִלְשְּב :בֶרָחְּב תּומְת אל ל
 רפרשי ןּפ דינפל ּיָה"רׁשִא םיִנשאַרַה םיִבְלּמַה יָת
 :הָוהְייִאְנ יתרְּבְדדיִנַא רבי לפס ןודא יוקו ךְל

 6 הָדּוהי דלמ ּוהָיְקְרְצְלֶא אינה ּוהָיְמְרִי רדיו
 ג לֲבּביּזְלַמ ליחו :םֶלָשּוריִּב הֶלֶאָה םיִרָבְַּהילְּכ תא

tD 

 (גכ

= 

 - רוש

 םימחלנ
 רק בשא הגג. ר אלמ <. ₪ תל
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 *לֶא תוְרָתונַה הָדּוהְי יֵרְעלָּכ לעְו םֵלָׁשּורי-לַע םיִמְחְלְ
 יִרֲע הָדּוהְי יִרָעְּב ּרָאְשְנ הָנַה יִּכ הללו שיכל

 רוה תֶאמ והימרידלֶא הֶיָהְדרָשֶא רָבְּדַה :רצְבִמ 8
 רשא .םעֶה"לְפתֶא תירּב והיקדצ ּךְלִמַה .תרֶּכ ירְחא
 ודְבַעְדִתֶא שיא חלש :רורד םָהָל אָרקִל םלשוריב
 -דָבֲע יתלבל םיִשְפַח היַרְבעֶהְו יִרְבַעַה ותָחפְשא שיאו

 םעְה"לָכ םיבשה-לכ ' ועמשיו :שיִא ּוהיִחֶא יִדּוהיִב םּכ י
 -תרֶא שיִאְו וּדְבַעהתֶא שיא חלש תיִרְבַב אָכ-רְׁשַא
 : :ּוחלשיו ועמשיו דוָע םָּכיֵדְבֲע יִתְלבְל םיִשפַח ותָחְפש

 תרוחפשהההתֶאְו םיִדְבָעָהְדתֶא ובשיו ןכְדדירָחא ובושיו וז

SD 

=. 

 :תוחְפשלו םיִדָבעְל םּוִׁשיִּבְכַו םיִׁשְפֲח וחלש רֶׁשֲא
 רַמָא-הכ :רמאלו הוהְי תאמ והימרי-לֶא ! הוה "רב יחה 2

 םְב םָכיֵתֹובֲא-תֶא תירב יִּתַרְכ יִכְנִא לאְרְשְי יהלֶא הוה
 ץקמ :רמאָל םיִדְבִע תיבמ םִיָרְצִמ ץֶרֶאְמ םֶתֹוא יֵאְצוה +

 רֵכָמְי רשא יֵרְבִעַה ויחֶאדתֶא שיא ּוחְלַשִּת םינש עבש
 ועמְשדאלו ךמעמ ישפִח רָתְחְלַשְו םינש שש רָב ל
 םֹויַה םָּתַא ובְׁשּתַו :םֶנְָא-תֶא וטה אלו יֵלֵא טְכיֵתֹובֲא
 ּותְרְכַת והערל שיא רֹורְד ארקל יֵניעְּב רֶׁשיַהדתֶא ושעקו
 ולְלַחְתַו ובַשִתו לע ימש ארקנירשא תב יֹנַפְל תיִרְב
 דרש ותָחְפְשדַתֶא שיאו !דְבעְדתֶא שיא ּובׁשתַו יִמְׁש-תֶא
 םֵכְל תויהְל םתא ּׁשְּבְכִּתַ םשפנל םיִׁשָפַה םָתְהַלׁש
 םבָתַא הוהְי רַמָא-הְּכ כָל : תוחַפשלְ םיִדְבֲעַ
 והעְרְל ׁשיִאְו ויחֶאְל שיא רורְד ארקל ילֶא םָתְַמְׁשיאָל
 רֶבָּרַה-לֶא בֶרָהַהלֶא הנהיחסַא) רורד םַכְל ארק נגה
 :ץֶרָאָה תֹוכְלמַמ לכל ה םֶכְתֶא יִּתַתְנְו בָעְרַהדלֶאְ
 ימיקהדאל רשא יתְרְּבדתֶא םיִרְבֲעָה םיִשְנֲאָה"תא יִּתַתָנ
 ִתְרְּכ רֶׁשֲא טעה ונפל ּתְרָּכ רֶׁשֲא תיִרְּבַה יִרָבִּדדִתֶא

 םינשל == דה אש
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 ופ םכלְשּורָי יִרָשָו הָדהְי ירָש :ויָרְתְּב ןי ורבע םנָשְל
 יָרְתַּב ןיִב םיִרְבֲעָה ץֶרָאָה םע ל םיִנָהְּכַהְו םיסרפה
 כ םָׁשְפנ ישקבִמ ךיבו םֶיִבְיִא די םָתֹוא יתַתנ :לְנעֶה
 :ץֶרֶאָה תקבלו םימשה ףועל לֵכֲאַמְל םֶתְלְבְנ הָתְיָהו
 זכָהיִבַיא יב ןּתֶא ויִרָשדתֶאְ ההיידְלמ והָיְקְרִצ-תֶאְ
 :םכילעמ םילעה לַּבְ ףלמ ליח דיבּוםְׁשְפנ יִשְקַבְמְדָיְ
 ג ּוִמֲהְלְנְ תאוה ריִעְה"לֶא םיִחֹבְׁשַהו הָוהְידִאְנ הוצמ יה
 הָמְמׁש ןתֶא הָדּהְי יִרָעתֶאְו שאב הפרש ָהוֵדְכְלּו ְהילָע

 :בשי ןיאמ

2 
 כב

 הל .Car אאאט. הל

 א םיִקָיִהְי ימיב הָוהְי תאמ ּהְיְמְרַ-לֶא ָהיְהרְׁשֲא רָבְּדַה
 ג םיִבָכְרֶה תיּב"לֶא ולה :רמאל הָדוה ךלמ והישאידָּ
 תרוכשלה תחַאדלֶא הוה תיִּב םֶתואבַהְו םִתּוא ָּתְרַּכְרו
 3 ךְּב ּוהָיְמְרִיִרְּב הָיגאתֶא חֶקִאְו :ןי םֶתוא תיקשהו
 :םיבכרה תיִבלּכ תֵאְו נבל" ויָהָא-תֶאְו הָיְנצַבַח
 + וה ילדו ןח ינּב תַפׁשל-לָא הוי תיב םתא אָבָאו
 ׂללעממ רָשֶא םירְׂשַה תֵּכְׁש טָצֲא-רׁשֲא םיִהְלֲאָה שיא
 ה יִנָב !ינפל ןַתֶאְו :ףפה רמש םלׁשְדְב והיִׂשֲעִמ תכְׁשְלְל
 דותש טֲהיִלֲא רֶמאָו תווי םיאלמ םיִעְבְג םיִּבָכְרַהְדתִיִב
 6 הו ּוניֿבֲא בֶכֵרְרַּב בדי יִּכ ןיהָּתְׁשִנ אל ּורָמאָמ :ןיי
 1 תִיַבו : :םלוע-דע םָכיִנְבּו םָּתַא ןייותשת אל רמאל ּוניִלָע
 םָכָל היה אלו ועטתדאל םרכְו וערותדאל עֶר ונָבְתְדאְל
 םיִבַר םיִמָי חת ןעמל םכימי-לְכ ובשַת םיִלָהֶאְּב יפ
 5 לוקְּב עַמְׁשַו :םָׁש םיִרְג םָּתַא רֶׁשֲא הָמְרֲאַה ינפילע
 -תותש יתלבל ונוצ רשֶא לכל טיֿבֲא בְכְרְְּכ בָדְעַהְ
 פ תֹונְּב יתְלַבְלּו :ניתנְבּו ּננְּב ונישְנ ונָחְנִא ונימידלָּכ | :
 , בש :ּונְלְדהְיַהְ אל עֶר הַדְשְו םֵרָכ נתְבְׁשל םיִּתָּב

Sn AARסילהאב  
 .קיזב צמק לג. אטשפכ ץמק צ.7. | פיסב חהפ +. 4. הל
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 יו :ּוניִבָא בָרנּונוְצ-רְׁשֲא לָכְּכ שעת עמ םיִלָהָאָּב וג
 אפ מאו ץֶרָאָה-לֶא טבְבידְלמ רֶצאָרְדכובְנ תולעב
 בנו סא ליח נפו םירָשּכַה ליח יֵנָפִמ םלָשּורְי אבה

 :רַמאַל ּוהְיְמְריילֶא הָוהְיזרַבְד יה :םֶלשּוריִּב 9
 שיאל תְרמָאְו ךלֶה לאְרְשִי יהל תואָבְצ הוד רַמְאהְל ופ

 -לֶא עמל רָסַומ יִחְקִת אולה םֶלְש יבשיִלּו הוה
 -רֶׁשֲא בֶכֵרְְּב בנוה יִרְבִד"תֶא םכוה :הָוהי-םֶָניִרְבְּד ו

 וה םויהדרע תש אָלְ ןַיײתותְׁש יִתְלְבְל יינָּבדתֶא הָוצ
 םכשה םֶכיִלֶא יִּתְרְּּד יכנאְו םהיִבִא תוצמ תא ועָמש יּכ

 יִָבעלָּכְא םכיִלַא חלָשֶאְו :ילא םֶּתְעַמְש אְְו רב וט
 ופְרדִמ שיא אָנובְׁש רמאל | הֶלָשְו םֶכשה | םיִאיִבְנַה
 זכיהלא יִרֲחַא ּוכלָתדדלַאְו םכיללעמ ביה הָעְרַה
 קככל יִּתְתְנירָשא הַמְרֲאָהלא ובשו םרְבְעְל םיִרחַא
 :יִלֶא םתטמש אָלְו םכְנאדתֶא טתיטה אלו םָכיַתְבאלו

 רֶׁשֲא םקיבא תוצמדתֶא םֶכֵרְְּב בֶדָעִהְי יב מיקה יִכ 9
 הדוהי רמֲא-הְּכ ןכל יִלֶא ּועמְש אל הוה םַעָהְו םוצ ג

 לֶאְו הָרוהְֶא איבמ יה לאש יהא תֹואָבִצ הלא
 םֶהיֵלֲע יִּתְרַּבַּד רשא הָעְרָהלַּכ תֶא םֶלשּורי יִבָשוידלְּכ
 :ּנְע אלו םֶהְל אָרְקִאְו ועמְש .אָלְו םֶהיִלַא יִתְרְבד ןעי

 תרואָבְצ הוה רַמָאדהְל הֹוְמְרי רמָא םיִבָכְרֶה תילו ו
 םָכיבֲא בה תוצמ"לע תמש רש עי לֵאָרְשיִהלֲא
 :םֶכְתֶא יְצ"רׁשֲא לכ ׂשֲעַו ויְֹוָצִמ"לכתֶא רמתו

 שיא תַרְּאָל לֶאָרְׂשִייהלֶא תוִאָבְצ הוה רֶמָא הָכ פל 9
 :םיִמיַהלְּכ נפל דמע םֶכְרְדְּב םַדנול

 .Car. XXXVI ול
 ;רֶדהְי ְֶלַמ הָיׁשאְּכ םיִקְיִהיִל תֵעיִבְרָה הָנָּׁב יהו א
 ללדחק :רמאל הוה תאמ והָימְרדלֶא הזה רַבְַּה הָיָה ג

 ירד רָשָא םיִרָכְּדַהילָכ תא היל תב רפסדתלנמ
 ףילא לע א''כ צ. 15. הל |
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 ְִרַּכִד םויִמ םִיֹוגה"לָּכ" לו הָדוהְי-לְַו לאְרְש"לע לא
 ו תריְּב עְמְׁשי ילוא :הזה םײה דעו והישאי ימימ לא
 םֵהְל תושעל בשח יכנא רֶׁשֲא הַעְרַה"לְכ תֶא הדוהי
 געל ִּתָחלָסְ הָעְרַה וָּכְרּדִמ שיִא ּובושי ועמל
 + יריִרְְדִּב ךיְרְּבדתֶא ּוהָיִמְרִי אָרְקו :םֶתאָטַחְל
 רָּכְּד-רֶׁשֲא הוה יִרְבדלָּכ תא המי יפִמ ְךּורָּב בּתָכ
 ה רמאל ְורְּכ-תֶא ּוהְָמְרי ָוצ ;רֶפְס"תַלְנמדלע וָלֲא
 6 תאָרָקְו הֶּתַא ָתאָבּו :הָוהְ תיִּב אֹובְל לכוא אל רוע ינֲא
 םכעָה יִנְָאְּב הוהְי ירבדדתא יִּפַמ תְבַתָכירְׁשֲא הֶּלנְמַב
 םיִאָּבַה הָדּוהְחלְכ ינוֶאַּב םַנְו םוצ םִיְּכ הָוהְי תיִב
 ז ּובֵׁשְו הודי ונפל םֶתְנַהְת לָּפִת ילוא :םֵאָרְקַּת םהיִרעמ

 רֶבְּדרְׁשִא הָמחַהְו ףאָה לידי הערה ֹוְרִַמ שיא
 3 -רֶׁשֲא לָכָּכ היִרְנְדְּב ךורְּב שעו :הֶזה םַעָה-לֲא הוה
 תרופ הָוהָי ירבד רפפב ארסל איִבָנה ּוהָיְמְרִי והָּוצ
 9 ּוהָיַשאיְִּב םקְָהִל הֶׁשמֲח הָנָׁשב יָה :הוהי
 -כְּכ הָוהְי נפל םוצ ארק יִעָשתַה שָרָחּפ הָדּוהָידְלַמ
 :םֶלָשּוְיִּב הַדוהְי ירעמ םיִאָּבַה ֶעְקלְכו םלשּוריּב םַעָ
 י תָכְשְלְּב יהי תב והימרי יִרְבִדדתֶא רֶפִּ ְךוָרְב ארקינ
 -תיֵּב רעש הפ וילה רַצְחְּב רָפפַה ןְפְׁשְרב י :הירמג
 ו והיִרמגְךְב והיכמ עמשיו :םֶעָהדלּכ יִנְזָאְּב ׁשֶדָחָה הָוהְ
 9 ריב דריו :רפסה-לעמ הָיהְ יִרְבְדלָכתֶא פשר
 םיבשוי םיִרָשַה-לָּ םשההו רַֿפּפַה תכְשְל"לִּע למה
 רובְכַעְִּב ןְנְלָאְ והיעְמְשְדַב והְיְלְדּו רפפה עַמָשיִלא
 ₪ דעו  :םיִרָשַהְלְכְו והיְנְנְחְרְב והיקדצו ןפשְדב יהָיְרַמְנ
 ךורְב אֹרָכַּב עמש רשא םיִרְבְּדַה-לְּכ תא ּוהָיְכיִמ .םהל
 44 -תֶא ובלא .םיִרָשַהילָכ וחְלֶשיו :םֶעָה ןְָאְּב רֶפְּכ
 הָלְנִמַה רמאל יִׂשּוכְדְב והימְלָשְרְּב והָיְנתְנְרַב ידיה:
 חכו דלו ריב הָנַחכ םָעָה ינְאְּב הֶּב תאָרְק רֶׁשֲא

 ךורכ 52
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 ורמאיו :םָהיֵלֲא אבו ודָיְּב הָלְנִמַהזתֶא היגר ךורָּב יש
 :םָהיִנָאְּב ורב ארק ּונינאְּב הָנָאְרקו אָנבָש ולא
 והעְרְלֶא שיא ודחפ םייגבדההלָעתַא םָעְמֶשְּכ יהיו
 םיִרְבְדַה-לְּכ תא ךְלֶמל דיג דיגה ךורבלֶא ו ורמי
 ְתְבַתכ ךיא וגל אנ"דגַה רמאל לאש דורְּבדתֶמְו :הָלאָה
 ויפמ ורב םֶהָל רָמאָ :ויָפמ הֶלֲאָה םיִרְבַּהיִלְּכתֶא
 רָפָפַהלַע בַתּפיִנָאו הֶּלֲאָה םיִרָבְדַהלָּ תֶא יִלֶא אָרְק

 התא רֶתָסה דל ורְּבלֶא םיִרָשה ורְמא :ויְּדַב 9
 ְלְמַה--לֶא ּואָבִ :םֶתא הָפיִא עָריילַא שיִאְו והימריו
 רפפה עֶמְׁשיִלַא תַּכְׁשלְּב ודפפה הָלנמַהתֶאְ הָרֵצָח

 למה הש :םיִרְבְּדה-לְכ תא ךֶלֶמַה יִנאְּב ודיניוו גג
 עָמְשיִלֶא תַכְׁשְלִמ ָהֵחָכֹנ הָלנמַה-תֶא תַחֹכְל ידּוהָידתֶא
 םיְִׂשַה-לְּכ נָא .דלמה יִנְֶאַּב ידּוהי הֶאְרְקיַו רפפה

 ׁשֶדֹחַּב ףרחה תיִּב בשיי ךלמהו :ךלמה לעמ םיִדְמְעָה 2
 ידוהי אורקפ | יהו :תֶרָעבִמ ונפל הָאְה-תֶא יעישתה
 ךלשַהְו רפפה רעֶתְּב .קָעְרְקי הָעְבְרַאְו תֹותָלְּד שֶלָש
 שאָהְ"לַע הֶלְנְמַה-לְּכ םתידע חַאָהְלֶא רשא שאָהלֶא

 םֶהיֵרְנַּב-תֶא ּועְרַכ אלו ּודָחַּפ -אָלְו :הָאָהילע רֶׁשֲא 4
 :הָלֲאָה םיִרְְדהלְכ תא םיִעָמְשה ויָדְבַע-לָכְו מַה

 ףרש יתְלבל ְּךֶלמב עפה והיִרמנו ּוהילרו ןתְנְלַא םנו הכ
 -תֶא למה הוטו :םֶהיִלַא עָמְש אָלְו הלְנְמַה-התֶא א

 המלה לאירעְדְב והָיְרְשתאךְלמהְכ למחר
 איֵבנַה ּוהְיְמְרִי תֶאְו רפפה ְךיָרְבתֶא תַחְל לֵאָּדְבַעְב

 ירא והְיִמריִיְלַא הוהָי-רבְד יהו = יהיה םֶרֵתְס =
 בֵתָּכ רֶׁשֲא םיִרְבְּדַה-תֶאְו הָלְנֶמַהדתֶא ְךֶלֶּמַה ףרש

 זרָרֲחַא הָלְנִמ דל"חק בוש :רמאל והימרי יפמ ְּךוָרְּב א
 -ללע יה רׁשֲא םינשאָרְה םיִרְבְּדַה-לְכ תֶא ָהיִלָע בָתְּ
 :הדָהְיְדלַמ קה ףש רעא הָנשאַרְה הלגגה

 A "לטו

7 
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 2 התא הָוהְי רַמָא הָּכ רמאת .הָדהידלִמ םיָקיֹוהְיהלְַו
 ;ריִלָע ּתְבַתָּכ עודמ רמאל תאו הלנמַהיתֶא תְפרש
 זראוה ץֶרָאָהְתֶא תיחשהו לַבְּב ךְלַמ אובו אפ רמאל
 ל הָוהְי רמָא-הַכ ןֵכְל :הָמֵהְבּו םֶדֶא הָנַמִמ תיִבְשהו
 תאשכיהלע בשוו .ולדהוהודאל הָדּוהְי ךלמ םיקוהחלע
 :הליְלִּב חַרָמלְו םיַכ ברה תָכְלָשִמ הית ותלְבִו דוד
 3: יתאָבְהְו םָנועדתֶא וידְבְעְדלַעו וערזחלעו ויל יתדקפו

 דָּכ תֶא הָדוהְי שיִאילֶאְו םלָשּורו יכשידלעו םחילע
 32 ּוהָיִמְרִיְ :ועמש אָלְו םֶהיִלֶא יּתְרַּבדְדִרַשִא הָעְרַה
 רפסה והְיִרְנְרּב ךורְּבלַא הנר תרחא הֶלִִמ ו חל
 רשא רָפְפַה dod תא והימרי יִפמ הילע בָּתְכַ
 םיִרָבד םהיֵלֲע ףפונ דועו שאב הָרהְי"ְדלמ םיִקַּהְי ףֶש
 :הָמַהָּכ םיִבִר

 - .Car אאאטוז ול
 א םיִקָּוהְיְִּב ּוהָנְּכ תחת והישאָיִדִּב והיקדצ ְךֶלֲמיְְּלִמּ
 2 אָלְו :הֶדּוהְי ץֶרָאְּב לָבְּבְִּדְלַמ רַצאְרְדַכּובְנ ךיִלָמַה רשֶא
 רֶׁשֲא הָוהְי יִרְבדְדלֶא ץֶרֶאָה םַעְו ויָדְבעו אּוה עָמָש
 3 דתרֶא ּוהָיְקְדְצ למה חלשיו :איִבְנַה והימרי דָיְּב רָּבד
 -ילָא ןהפה הָיִשַעַמְדְב .ּוהָיְנּפְצדתֶאְ הָיְמְלָשְּב לכוהי
 ;רוהָי--לא ונדעב אָנלּלפְתַה רמאל איבה המרי
 4 ותא טָתְנאלו םעה דותְּב אֵצְו אב והיִמְרְו :ניֵהלֲא
 ה ּועָמְשיַו םירצממ אי הֶעְרַּפ .ליחְו :אֹלְּבַה תי
 למ :לעו םִעְמשתֶא | םלשורו-לע םיִרֲצַה םיּדְׂשכַה
 6 תובנה והימרידלא הוהְי-רַבְּד יה :םלְׁשור
 ז לֶא ורמאת הָכ לארשי יקלֶא הוהו רמָאזהְכ :רמאל
 שייח ו הגה ינשְרְרְל ילא םכְחֶא חלשה הָדוהְי ךלמ
 8 ּובָׁשְו :םִיָרְצמ ֹוצְרַאְל בָש הָרוֲעְל םֶכָל אֵצֹיַה הערפ

PS CDM ..םירשכה  
 יוק אלכה + 5%
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 :ׁשֲאְב פרשו ָהֶדָכְלּו תאוה ריִעָה-לַע ּומחְלְנְו םיָשַּבַה
 ְלֶה רמאל טְכיִתְׁשְפנ ואְׁשַת-לֵא הָוהְי רמִא הכ 9
 -לָּכ םֶתיִכְהדַמִא כ :ּוכלי אל יִכ םיֶרְשּכַה וניִלָעַמ וכלי י
 זכישְנַא םֶברֵאְׁשִו םָכּתֶא .םיִמָחְלִַה םידשַּכ לח
 תראה ריִעָהְדתֶא ִפְרׂשְו ומוקי ולָהָאְּב שיא םיִרָפְדִמ

 ינְפִמ םלׁשורו לעמ | םיִרְׂשַּכַה לוח תּולָעַהְּב הָיִהְו :שאָּב וו
 ץֶרָא תֶכָלְל םלשורימ המרי אציו :העְרפ ליח ג
 ןמנִּכ רַעָשְּב אוה"יהוו :םֶעָה ךותְּב םָׁשִמ קלחל ןמינּב 3

 זריגחדהּפ הָמְלְׁשְְּב היא משו תיוקפ לעב שו
 ;רָתַא םיִׂשּכַה-לֶא רמאל איִבְנה והָיִמְרִתֶא שפתינ

 אלו םיִּלשָכַהְדילַע לָפִנ יא רקֶש הימי רָמאֹ :לָפנ ו
 :םיִרָשַהַלֶא והאכיו ּוהָיִמְרִיְּב יאר שפתו וילֲא עמש

 תריֵּב ותוא ונתנו ותא וָכהְו ּוהְוְמְלע םיִרְׂשַה ּפְצִַו וט
 :תצְלָּבַה תבל ושע ותא"יכ רפפה ןָתְנֹוָהְי תיִּב רּוסָאָה
 קבשדבשה .תונֲחַה-לֲאְ רוְּבַה תיָּב"לֲא ּוהָיִמְרִי אָב יִכ

 והחקוו ּוהָיִקְדִצ למה חלשיו :םיִּבְר םיִמָי ּוהָיִמרי גז
 תרַאמ רֶבָּד שיָה רֶמאֹו רָתּפַּכ ותיִבְּב למה והלא
 :ןנַה לבב ךלֶמידְּב רַמאֹו שי ּוהָיִמְרִי רמו הוה
 כ יִתאָמָח המ והָיקְרצ ְךְלמַה--לֶא ּוהֹיִמְרי רֶמאּו
 :תצְלָּבַה תיבדלֶא יתוא םֶּתַתְניִּכ הוה םעְלו יְבְלו
 ירלמ אָבְאְל רמאל םֶכְל ִאְּבנרׁשֲא םֶכיִאיִבְנ או
 ינדַא אָנ--עמְׁש הָּתַעְו :תאוַה ץֶרָאָה לעו םכילע לָבּב
 ןתְנוהְי תיב ינֹבְׁשת"לַאְו נפל יִתְנְת אְנְלָּפת למה
 ודקפמ ּוהיִקְרְצ למה הוציו :םש תִמָא אָלְו רפפה
 בויל םחלירככ ול ןתנו הָרָטַמַה רַצַחַּב ּוהָיִמְרִידדתֶא

 והָימְרְא בש ריעָהְדִ חליל םת"רַע םיִפאָה ץוחְמ
 :הָרָטַמַה רַצֲחַב

8 - 

9 - 

 ו

tw ~ 

 עמשרו
 יו> דו + א



 305 .JEREMIA CAP 38. חל
Car. XXxxvVul Mbזיכ  

 א ב לכו רְׁשפיְְב יהילדנו ןפמ ןֶּכ הָיְמַפְש עַמָׁשַ
 והָיְמְרי שא םירָבְּדדדתֶא הָיַּכְלַמְדְּב רִּחְׁשַפו והָיִמְלַש
 2 רָב בשיה הודי רמֶא הכ :רמאל םָעָהדלֶּכְלֶא רכדמ
 םיִּדְׂשַּכַה-לֲא אציהו רבדַבו בערב בֶרָחּ תמי תאּוה
 5 הָוהְי רָמָא הפ :יחו ללָשל וש .ול-התיהו הָיָח
 :הָדְכל לְָּבִַלַמ לוח יב תאוה ריִעָה ןתנת ןתוה
 + וכ הוה ׁשיִאָה-תֶא אָנ תמו לָמַד-לֶא םיִרָשה ּורְמאֹ
 | םיִרָאְׁשנַה הַמָחְלִמַה ישנא יִדידתֶא אפרמ אוה ןכלע
 םיִרְבְִכ םַהיִלֶא רּכְדְל םֶעָה"לְכ ידי תֶאְו תזה רעב
 יכ הוה םִעְל םולשל שרה וא הוה שיאה ו יכ הָלאַה
 ה "וכ םֶכְדיְּב אּוה"הוה והיקדצ ךלמה רָמאֹו :הָעְרְלִבא
 6 וכלָשי ּוהָיְמְרַַתֶא וקקו :רָבָּד םָכְתֶא לכו למה ןיִא
 הָרְטִמַה רַצְחַּב רֵׁשֲא ֶלֶמַהדְב והָיכְלִמ ורובַה-לָא ותא
 דםכא יִּכ םימְיִא רובו םיִלְבָחּ והָיִמְריִדתֶא וחלש
 ז ישוכה ְךְלַמירְבע עמשוו :טיַטַּב ּוהָיִמְרי עָפִמַיַו טימ
 -לֶא ּוהָיִמְרְיתֶא ונתְניִּכ ךְלִמַה תיִבְּב אּוהו סירס שיא
 8 תיִּבִמ רלָמַבְ אצנ :ןמְיְִּב רָעָשְּב בשוי למה ריִּבַה
 9 ועְרַה ְּךְלמַה ינדא :רמאל למ הלא רָב למה
 איִכְַה ּוהָיִמְרִיְל ּושָע רֶׁשֲאלְּכ תֶא הלאה םיִׁשָנֲאָה
 בַעְרַה ינפמ ויִּתְחַת תמו רוָּבַהלֶא וכילשהְרָשַא תא
 י ףְלַמידֶבַע תֶא ךֶלַּמַה הוצת :ריִעָּב דוע םֶחְלַה ןיא יּכ
 ָתִלֲעַהְו םיִׁשָנֲא םישלש הָומ ָּךדיְּכ הק רמאל ישוכה
 וג ירדָכַעוחְקִו :תּומי םֶרָפַּב רוָכַהְדִמ איכה הָיְמְרְַתֶא
 תַחְתִיִלֶא ּךְלֶמהדתיִב אב .דָיְּב םיִשְנָאָהתַא ָּךְלִמ
 זכיחְלְמ ,ַײלְבּו תובָחְסה ולב םֶשַמ חכו רֶצאָה
 12 "דָבַע רֶמא :םילכהב יבַהדלֶ ְְָרְלא םתְלשיו

panesיפת +. )ו.  
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 תֹובֲחְּפַה יִאולְּב אָ) םיִש ּודיְמְריהלֶא ישוכה ּךֶלַמ
 ׁשַעַו .םיִלְבֲחַל תַחּקִמ יד תיִליִצַא תַחִּת םיִחְלִמַהְ

 ותא ולעו םיִלָבֲחב 3 והימרידתֶא ּוֵכְׁשִמַ :ןַּכ ּוהיִמְרִי 8
 למה חלשיו :הרטמה רַצְחַּב והימְרי בשוו ריִּבַהְדִמ 4

 ישיִלָשַה אובָמְלא וילא איבה ּוהיְמְרתא חקיו והיקדצ
 יִנַא לאש והימרידהלַא ּדלַמַה רמאו הוהָי תיבב רֶׁשֲא

 ילֶא והיִמְרי רָמאיו :רֶבְד ינממ דַחכְתלַא רַב ּךְתֶא וט
 ףצעיא וכו ינתיִמְת תַמָה אולה .ךל דינא יִּכ ּוהיקדצ
 והָימְרְידדלֶא ּוהָיקְצ למה עבָשיו :ילֵא עמָשת אל
 שפנהדתא ונְלהשע ' רֶׁשֲא תא הוה רמאל רֶתפַּ
 רֶׁשֲא הָּלֵאָה םיִׁשְנֲאָה יב ְּנֶּתֶאדְִאְו ךמימאדסא תאוה

 והיקְדצלָא ותמר רָמאְו | | :ְׁשפעתֶא םיֵשָקַבְמ וז
 אצַת אימא לארשי והלא תֹואָבצ יהלֶא לה רמה
 ףרשת אל תאו רעהו ףשפנ הָתִיִחְו לְבְּביְלִמ יִרָשלֶא

 דלמ ירשדלא אצתדאל םאְו :תיִבּו הָּתַא הָתְיְָו שאב ו
 שאָּב קיפְרְשּו םידשכה ב תאוה ריעה הָנתִ לבב
 וחָיקְדִצ דְלִמַה רֶמאו :םדָימ טלמתהאְל הַא
 -לֶא ֹולָפְנ רשֶא םידוהוהדהתא אד נא ּוהיְמְרלֲא

 רֶמא :יִבוללעתהו םֶריְב יתא נפ םילשְַּה כ
 רבד יִנֲא רָׁשֲאל היה לוקְּב | אִָעמְׁש ונתי אָל ּוהְמְרי

 ה תאַצְל הָּתַא ןאָמ"ָאְו :ףשפנ יִחְתו ל בטי דיל 1
 ורָאָשנ רשֶא .םישנהילב הגהְו :הָוהְי ינַאָרַה רֶׁשֲא רָבָּדַה 2

 דנו לֵבְּב ךָלִמ יִרָשדלֶא תואצומ הדּהילמ תיִבְּב
 ףלנר ץְבב ועְּבְטה דמלשיו ישא ל לכו ףותיפה תרַמֶא

 לא םיִאְצוִמ ְךנְביתַאו עלק ::חָא ו
 לָבְּבִיְִּלִמ יב יכ םֶדָיִמ טלמתזאָל .הָּתַאְו םיִּרָשַּכִה

 רֶמאנ :שָאְּב ףְרָשִּת תאוה ריעָהדתֶאְו שפְמִת א
oTוהיקדצ ה ו ו  
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 אלו הָּלֵאָד-םיִרְבְּדַב עדיילא שיא ּוהָיְמְרילֶא והיקדצ
 הכ לא ואָבּו לתא יתרבדדיכ םיִרְׂשַה ָעְמְשיִכְו :תּוְמָת
 -לֶא ךְלמְְילֶא תרּפדדהמ וגל אָנְדהְיִנה דילא ורמאו
  רָמָאְו :ךלמה ךילא רָּכּד-הַמו דתיִמְנ אָלְו ומ רָחַכְּת
 ינֵביִׁשֲה יִּתְלבְל ךלמה ינפל יֵתְנַהִה ינאדליפמ םֶהיִלא
 גז -לָא םיִרְׂשֲה-לְכ ואביו :םש תומל ןָתְנהְי תי
 רׁשֲא הלאה םיִרְבְּדַה-לְכְכ םֵהָל ךעו ותא ולאשיו המרי
 5 בשו :רבדה עמשניאל יכ ממ ושרחיו למה הָוצ
 /" םלׁשּורי הָרֹכְלנהרְׁשַא םוידדע הָרָטַמַה רַצַחַב והָיָמְרִ

 :םֶלָשּורי הָדְכְלנ רׁשֲאַכ ה
 נח .Car. XXXIX טל

 א יִרָשָעֶה ׁשֶרָחַּב הֶדּהְיְַלַמ ּהָיקְדִצְל תיִעָׁשִתַה הָנָשְּב
 ורצו םלָשּורידלֶא וליח-לְב .לָבְּבְּרְלְמ רַצאָרְדכובְנ אב
 2 יִעיִבְרַה שָרַחַּב והיקדַצְל הֶנֶש הרָשָעיִתְשַעְּב :היִלִ
 : יִרָש לפ ואבו :ריִעָה הָעְקְבִה שְדְחל הַעְשִתְב
 ובנ"רגְמַס רֶצֶארׂש לגרנ ךותה רעׁשְב בש לֿבְּבידלַמ

‘AT 7 

 תריִרֵאְׁש-לֶכְו גמ"בר רֶצֶאְרׂש לגג סיִרְמ-בר םיִכְסְרַש
 + הוהידְלִמ והיקדצ םָאְר רשָאּכ יהו :לֵבְּבידְלַמ יִרש
 ףרד ריִעָהְדִמ הלל או וחרב הַמָחְלִמַה שנא לכו
 :זרֶבְרעֶה ךרד אצנ םיִתמחה ןיִּב רעש למה ןג
 ה תֹוָברעְּב והָיקְרצתֶא ונשיו םָיִרָחֶא םיְשַּכ"ליַח ופְּדְרִ
 לבבל רָצאְרְדְְּבְנילֶא הלו ותא והקו וחרי
 6 טחשיו :םיִמְּפְשמ ותא רָּבְדיו תמח ץראְּב הָתָלבר
 יִרְ"לְּכ תאו ויניעל הָלְבַרְּכ והיקְדצ ןנְבדתֶא לבְּב ךלמ
 ז והרסו ךוע והָיקְדַצ יניעדתֶאְו :לָכְּב ךלמ טחש הָרּוהְי
 8 תיבתֶאְו ֵלָמַה תיבתֶאְו :הֶלָבְּב ותא איִבְל םיּשַחְנּ
 :וצָתְנ םַלְשורָי תמוחתֶאְו שאְּב םיִרָשּכה ופרש םֶעָה

 תאו ו
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 וְלְפְנ רֶׁשֲא םיִלְפְנהדתֶאְו ריִעָּב םיִרָאְשִנַה םֶעֵה רֶתָי תֶאְו 5
 םיחְּבְטדברןֶדֶאְרּובְנ הָלְַה םיִרָאְׁשִנַה םַעָה רֶתִי תַאְוויִלָע

 ריִאְׁשַה הָמּואמ םֶהְלְדִִא רשֶא םילדה | םעה ןמו :לַבְב י
 םםיִמְרְּכ םהל ןִתִיַו הָדּוהְי ץֶרָאְּב םיִחְּבטדבר ןְדַארובנ

 הול לבבל רַצאָרְדַכֹוִבְנ וצו :אּוקַה םִיַּכ םיַבָנְו גו
 עו וגחה :רמאל םיִחְּבְטדבר ןדארבְנ די והימְי ג

 רָּכַד רְׁשֲאַכ םא יִכ עב הָמּוֶאִמ ול שעַת"לאו ויִלָע םיש
 זכימכטהבר ןֶדֲאְרתְבְנ חלָשיו :ומע השע ןכ לא 9

orְדְלַמ יִּבַר לכו גמ-בר רַצַאְרש לת סיִרְסזבר - 
 ות הרשמה רַצֲחַמ והָיִמְרתֶא והקו וחלשיו :לָבָּב 4

 תיָבַה-לֲא והאצוהל ןֶפְׁשְדְּב םָהיֵחֲאְְּב ֹוהיְלַרגהלֶא ותא
 :ךהירַבְד הָיָה והָיִמְרַלֶאְ :םַעָה ךותְּב םָׁשַו וט
 -דָבַעְל תראו ול רמאל הָרטמַה רצֲחַּב דּוצָע ותיִָּב ו

 לאְרשי יֵהלֲא תואְבָצ הודי רמָאדדְפ רמאל ישופה למ
 הָבֹוטְל אלו הערל תאּוַה ריִעָהלָא יִרְבְּדדתֶא יִבִמ נְנֲה

 הוהי-םִאְנ אּוהַהדםויּב ךיִתְלצהְ :אּוָהַה םויּב נפל ו ויהְו גז
 יִּכ :םֵהיֵנְפִמ רוני הָּתַא-רֶׁשֲא םיִשנֲאָה ךיְּב ןתנת אָלְו 8

 לְלְׁשְל ףשפנ דל הְָהְולָּפִת אָל ברו ךטלמא טלמ
 :הָוהְייִאְנ יב ָתְחָמְביִק

 .Car. XL מ

 חלש | רַחַא הָוהְי תֶאמ ּוהָיִמְריִדְלֶא הָיָה רֶׁשֲא רֶכְּדַה א
 דאוהְו ותא וָתְחְקְּב הָמְרְהְדִמ םיחְּכְטדבר ןָדֲאָרְבְנ ותא
 םיִלְגְמַה הדּוהיו םלָשוי תּולְגילָּכ דותְּב םיקאָּב רּסָא

 רוי וילֶא רמאיו והימריל םיִחְּבַט בר חָקיו :הֶלָבְּב ל
 אבו :הָוה םֹוְמַה-לֲא תאֹוַה הָעְרַהדתֶא רָבד ףיהלֶא 3

 םָקְעמְׁשראְלו הוד םֶתאֵמֲחיְּכ רפד רֶׁשֲאַּכ הוהי שעיו

 םה ףיתַחתפ הגה הע :הֶזַה בד כָל יהו ולב 4
 נחתי. המ א ד L כ Pאיעפ + 16. אריעז ןט + 13. יק אלו ביחכ ;מi4 השונד ר =. 2. טל
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 יא אֹוָבְל דיְניִעְּב בוטדמא ףדילע רַשֶא םיקואָהְדִמ
 דוב ּףיניִעְב ערי דיִלַע יִניעדתֶא םיִׂשָאְו אב לבב
 -לָאו בוטדלֶא דינפל ץֶרָאְקילְּכ האר לח לָכְב יתא
 ה הָבְשְו בושידאל ודע דל הָמש תֶכָלְל ְּךניִעְּב רֶׁשֵיַה
 לֵבְּב-דלַמ דיקְפַה רֶׁשֲא ןְפְׁשְּב טֵכיחֲאְְב היִלְדְנדלֶא
 רָשיִהלָּכְיַלֶא וא םֶעָק ךְתְּב ותא בשְו הָדּוהְי יֵרֲעְּ
 זרַאְׂשִמּו הָחְרַא םיָהְּבַמ"בַר לתו ךל תֶכָלְל דיני
 6 הָתָּפִצִמַה םקיחַאְִב הָיִלְדְגלֶא והימרי אביו :והחְלָשיו
 ז עָמְשיו :ץֶרָאְּב םיִרֲאְׁשגַה םָעָה ךותְּב ותֶא בש
 דיִקפההיִּכ םֶהיִשְנַאְו הָמַה הָדָשַּב רשא םיִלְיֲחַה ירְׂש-לְכ
 דיקפה | יכְו ץֶרָאְּב םקיִחֶאְדְב וה יִלָדְגְתֶא לָבְּבְְּלַמ
 ולגָהְ"אל רשאמ ץֶרָאָה תלדמו ףטו םיִשְנְו םיִשְנָא ותא
 8 ּוהָנֲתְנְְּב לאעמשיו הָתַפִצמַה הָיְלְדְלֶא ואביו :הֶלָבְּב
 יפוע | יִנְבּו תַמְחְנַתְִּב הָיְרְׂשּו חֵרָקנְּב תנו גו
 9 עַבָשיו :םֶהיׁשְנַאְו הָמַה ותבע והינו יִתַפמְנַה
 -לֶא רמאל םהיְִנַאְלּו | ןַפְׁשְרְּב םקיחַאְדִּב והיִלְדִג םהְל
 ךְלמ"תַא יָדְבְעְו ץֶרָאָב יבש םיִדְשַכַה דוכעמ ּוָאְריִת
 ידֹמֲעְל הָּפְצמַּכ בשי נה נאו :םכְל ביו לֵבְּב
 ץילְו ןַי ֹופְסֲא םמִאְו ונילא ּאֵבְי רֶׁשֲא םיׂשכַה נפל
 ו: םגְו :םָתְשפְּת-רְׁשִא םֶכיֵרֲעְב ובשו םֶכיִלְכְּב ומשו משו
 רֶׁשֲאַו םודָאְבו ןומַעהינְּבִבו | בָאמְּבְיִרָשֶא םידוהְוהדלָּכ
 הָדּוהיל תיִרֲאׁש לְבְּבירלַמ ןתְנייּכועמש תֹוצרֲאָה"לְכְּב
 זןָפְׁשהְּב םֶקיחַאְְְּב והָיְלַדְנהתֶא םהילע דיקפַה יִכְו
 2 ואביו םשדחדנ רֶׁשֲא תומקמַה"לָּכמ םינוהיהילכ ובשינ
 ץיקו ןי ופְסַאו הָתְפצמה והְיְלדג-לֶא הרה
 יי רשא םיליחַה יִרְׂש-לְבְ ַחֵרָכְְּב ןֶנָחויו :דאְמ הָּכְרַה
 ו4 דיה וילא ורמאי) :הָתָפְצִמַה והְיְלַרגהלֶא ּואָּב הָרְשּ
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 ךְּב לאֵעֶמְׁשִיהתֶא חלש ןֹומעינב ּךֶלֶמ ו סילעב יִּכ עדת
 :םָיִחֲאְְב וה יל םהל ןימָאָהְדאלְו שפנ ְּתְכַהְ הָיְנְתְ

 רמאל הָּפְצמַּב רֶתַפַּב והְיְלדְגילֶא רַמָא חקְדּב ןח ו
 עָדי אָל ׁשיִאְו הָיְנְתְנְרִּ לאמת הָּכֲאְו אָג הָכְלַא
 הָדְבָאְ יל םיִצָבקִנַה הָדוהי-לְכ ו וצפו ׁשֶפָנ הָכָכ המ

 ןְחוידלֶא םֶכיֵחֲאְוִב ו והָיְלִדְג רָמאו :הָדה תיִראָש 6
 רבד הָתַא רקָשדיכ הזה רֶבָּדַהיתֶא שעל חרק
 :לאָעְמשלא

 .Car. XLI אמ אמ

 עֶמְׁשיִלָאְְב הָיִנְַנְדִּב לאעְמשי אָּב יעיבשה שֶדָחּב יי א
 לא ותא םישְנַא הרשעו ךלמה יִבְרְו הָכּולְמַה ערומ
 וִחְי םֵחְל םָׁש ּולְכאֹו הָתּפְצִמַה םקיִחַאְְרִּב וה ילד

 ו םםיׁשְנאָה תְרָשעו הָינתנְְּב לאַעמְׁי ז םֶהו הָּתְצַמַּב ג
 םֶרָהּב ןֶפָשְְֶּב םקיחַאְדְב ו הילדה וכי ותא ויהדרשא

 -לָּכ תַאו :ץֶרֶאְּ לֵבְּביידלמ ריָקְפִה-רֶׁשֲא ותא תנו 3
 -זרָאְו הָּפְצַמַּב והיְלַדְנתֶא ותא ּויָהדרָשַא םידּוהוה
 הרכה הָמֲחְלִמַה ישְנַא תא םשאָצְמנ רשא םיִּדְׂשכַה

 אֶל שיִאְו והיְלדְנְתֶא תיִמָהְל ינשה םב יהו :לאָעְמְשי 4
 שיא םינמש ןורמשמו ולָשִמ םֶכשִמ םיִׁשנֲ ואביו :עֶדי ה

 םליב הובלו הָחְנִמו םיִדדיִתִמּו םיִדְְּכ יעְרְקו קז י | יחְלְנִמ
 :בֶתאְרְקְל הָיִנַתְנְדִּב לַאָעְמְשִי אציו הוה תיֵב אֹיִבָהְל <

 רֶמאּ םא ׁשנְפְּכ יהו הכו ךלֶה ךלה הֿפְצמַהְדִמ
 -ללֶא םָאֹובְּכ ילו :םֶקיִחֶאְדִב יהְילַדנהלֲא אב םָהילֲא 7

 רובה ֹוִתלָא הָיְְַנְִּ לאעְמְשְו םַמְחׁשו ריִעָה דוּ
 םָבדּואָצְמְנ םיִׁשְנא הָרָשַעו :וּתְאְירֶשֶא םיִשָנָאָהְו אוה 6

 ןכינמטמ ּנְל-ׁשייִכ ונתמתדלַא לאעֶמְׁשיהלֶא ורמאו
 זכָקיִמָה אלו לַלחִנ שכרו משו םיִרעָשּו םיטח הָדְשּב
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 9 | תֶא לאֵעָמְׁשי םָׁש ְּךלְׁשַה רֶׁשֲא רובהו :םֶהיֵחֲא וְתְּב
 רֶׁשֲא אוה והילדנידיב הכה רֶׁשֲא םיִשָנֲאָה יֵרנפלְּ
 אמ ותא לארשידדלמ אש ינפמ אָסֶא ךלמה הָׂשָ
 י דִָּכ"תֶא לאעמש | בשיו :םיללַח וה נתלו לאעֶמְׁש
 -כָּכ-תֶאְו ךלמה תֹנְּ"תֶא הֿפְצמַּב רׁשֲא עה תיראְש
 "בר ןְדאָרוְבג דיקפה רֶׁשֲא הָּפְצִּמַכ םִיִרָאׁשנַה םֶעָה
 כ לאעֶמְׁשי םּכשמ םָכיִחֲאדּכ י ְיְלְדנזתֶא םיחָּבַט
 וג חרק ןנְוי עמשמ :ןֹומע ןנְב"לָא רבעל ל הנ
 הֶשָע רֶׁשֲא הָעְרַילְּכ תֶא ותא רשא םיליחה יִרְׂש-לְב
 ₪ םֶחָלהְלּוכְלוםיִשנָה"לְכיתא חו :ְינְנְּב לאעמְׁשי
 רֶׁשֲא םיִבר םִימ"לֶא ותא ּואְצִמיַו ָינתְנְּב לאַעָמשי"ע
 1 דתֶא לאַעָמְׁשִתֶא רׁשֲא םֶעֶהילּכ תֹואְרְכ יהוו :ןשְבנְב
 :ּוחָמְׂשִוֵּתַא רשא םיליחה ירְׂשלְּכ תֶאְו חק ןח
 14 ובשיו הָפְצִמַהְדִמ לאעמשי הָבְׁשרְׁשֲא םֶעָה"לְכ ובס
 וט טלמנ הָיִנתנְְּב לאמו :ַחֵרָקְְּב ןנילֶא וכליו
 5 הו :ןומע :נְּבדלֶא ךלמ ןח ינפמ םיִשָנַא הָנֹמְׁשִּב
 -לָכ תא וֲארְׁשַא Wen יבׂשזלְכ חרקְךִּב ןח
 מ הֶיְנתְדְּב לאעמְׁשִי תאמ בישה רשא םעָה תיֵרֲאְׁש
 ישְנַא םיִרְבְג םֶקיִחַאְֶּכ הָיְלדְנתֶא הָכִה רָחַא הָּפִצִמַה
 :ןועְבמ בישָה רֶׁשֲא םיִפֵרָסְו ףמו םישנו הַמחְלמַה
 וז תֶכָלְל םָחְל תי לְצֲא"רׁשַא םֵהֹומְּכ תּורנְּ ובשיו ובלי
 8 הלה-יכ םֶהינְפמ ואי כ םילְשִּכַה ינפמ :םִיָרְצִמ אוב
 ריִקְפַהירְׁשֲא םָכיחֲאְָב ּוהָיְלַדְנתֶא הָינַתְנְְּ לאָעְמְשי
 :ץֶרָאּב לָבְּבִ"רלַ

 ו Car. XL במ

 א הָיִעשוהדְּב הינו חרקוב ןנְחיְו םיליחה יֵרְש"לָּכ וש
 2 איבה והימרידלַא ורמאיו ;לודקדעו ןטקמ םַעָה"לְכו
 לפת ו aE ה
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 ףיהלַא הָהְידלֶא ונדעפ ללַּפְתַהְו נפל ֹוֲתְנַחְת אָנ"לַפִת
 רשֶאָּכ הָּבְרַהִמ טעֶמ ונְראָשְניִּכ תאוה תיִרֲאְׁשַה-לַכ דַעְּב

 ךרהההתַא ּיִ יהא הוה ללדדגה :נתא תואר דינע 3
 םֶתיִלֶא רָמאיַו :השענ רשא רֶבְּדַהתֶאְו הָּפ ךלנזרשא +

 םֶכיַהְלֶא הָוהְילֶא ללפתמ יה יִתעַמׁש איבה ּוהָיְמְרי
 דיִגא םֶכְתֶא הָוהְ הֶגעירְׁשֲא רֶבּדַה-לְּכ הָיַהְו םֶכיִרְבַדְּכ

 יֵהְיּוהָיְמְר-לֲא ּוְרָמִא הָּמַהְו :רֶבּד םָּכִמ עגמָאדאל םֶכְל ה
 רׁשֲא רֶבְּרה-לָכַכ אלדסא מאו תַמֲא דעל ּוָּב הוה

 דכאו בוטדסא :השענ ןכ ונילא הלא הוה חלש 6
 ויָלֵא ְּךתֶא םיחְלַש נָא רֶׁשֲא .וניהלא הָהְ | לּקְּב עֶר

 הָדוהְי לוקְּב עמְׁשִנ יִכ ונלהבטיי רֶׁשֲא ןעמְל עָמְשנ
 הָוהי"רבד יו םיִמָי תָרְׂשֲע ץקמ יהו :ּוניקְלֶא ד
 יִרשדלָּכ לאו ַחֵרָקְדַּב ןֶנֶחְוידלַא ארקיו :והְיְמְרְילֶא 5
 רַמאָוַ :לודנ"דעו cas םֶעֶה"לְכְל ותא רֶׁשֲא .םיליחה 9

 תא םַּתְחְלְש רֵׁשֲא לֵארְׂשִ יֵהלֲא הָוהְי רמָא-הכ םָהיִלֲא
 ץֶרֶאּב ובָשַת בושדסא :וינפל םֶכְתנַחַּת לִּפַהְל וילֲא י

 ולו םכְתֶא יִּתְַנְו סֹרָרָא אלו םֶכְתֶא יִנְבּו תאוה
 "לא :םֶכָל יִתיִשְע רֶׁשֲא הָעְרָהילֲא יתמחְנ יִּכ ׁשֹוָתֶא וו

 "לא ןנֶפִמ םיִארָי םָּתַא-רׁשַא לָכְּב ְּךְלַמ יִנְּפִמ ּואְריִת
 זבָכְתֶא עישוהל נָא םֶכְתאיְּכ הָוהְידִאְנ ּונָּמִמ ואְריִת

 םֶכְתֶא םֶתרְו םיִמֲחַר םכֶל ןֵתֶאְו :ודימ םֶכְתֶא ליִצַהְלּו ו?
 בשנ אֶל םָּתַא םיִרְמָאדסאו :םֶכְתַמְדַאלֶא םֶכְתֶא בישהְו וג
 רמאל :םכיִהְלַא הָהְי לֹוקְב עמ יּתְלבְל תאָוה ץֶרֶאְּב +

 לוקו הָמָחְלְמ הֶאְרְדאל רשא אֹובְנ םִיַרצַמ ץֶרֶא יכ אל
 4 :בשנ םָׁשְו בערְנדאל םֶחְלְל עַמְׁשנ אל רָפוש וט

 הָוהְי רַמָאדהְכ הָרוהְ תיִרָאְש הָוהירְבְד ּועְמְׁש ןקל

 אָבְל םֶכיְִפְִמְשִּתסוש םָּתַא-סִא לֵאָרְשִייִהלֲא תֹואָבְצ
 םירצמ ו

 ירק ונרצא * 6
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 6 םֶּתַא רָשֶא בֶרָקַה הָתְיָהְו :םָׁש רטָל םֵתאָבּו םירְצִמ
 בָעְרֶהְו םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב םֶכְתֶא גיִשִּת םש הָנֶמִמ םיִאְרְי
 םִיַרְצִמ םֶכיִרֲחַא בד םש ונממ םיִנֲאְד | םֵתֲארׁשַא
 גז םָהְיִנָפתֶא ומָשְדרֶשֶא םיִׁשנֲאָה-לְכ ויהיו :ּותָמּת םשו
 דאל רֶבָדַבּו בָעְרְּכ ברה ותומי םָׁש רלְז םירצמ אול
 יבמ נא רֶׁשֲא הֵעְרָה יִנָּפִמ טילפו ריִרְׁש םהל היה
 08 רׁשֲאכ לַארשי יהְלֲא ל תֹואָבְצ הָיהְי רמָא הכ יִּכ :םהילע
 יִתָמֲח ךתּת ןְּכ םֶלָשּורְי יבשיחלע יִתְמְחו יפא ךחנ
 הֶלְלְקלו המשל הלאל םֶתיִיִהְו םירצמ םַכְאְבְּב םֶכיִלָע
 9 הי רָּבִּד :הָזַה םֹוכָמַה-תֶא דוע .וארת"אלו הַמְרָחְלּו
 -יִכ ּועְדֶת עדי םירצמ  ּואֹבֲהלֲא הָדּוהְי תיִרֲאְׁש םכילע

 כ םָּתַאִכ םֶכיִתושְפִנְב םיָתעְתַה יִּכ :םיַה םָכָב יִתְדיִעַה
 נרעב ללפתה רמאל םֶכיִהְלֶא הָוהְידלֶא יתא םָתַחַלש
 ןכ טהְלֶא הוי רמאי רֶׁשֲא לַכְכּו טיִהְלֶא והלא
 1 "לק םֵתְעַמְׁש אלו םויה טָכְל דנו :ּויִׂשעו ונדד
 22 עדי הֶתִעְו : :םֶכילֲא נְֲלְׁשרְׁשַא לכל םֶכיִהְלֶא הוהְי
 רֶׁשֲא םֹוקְּמַּכ ּותּומְּת רֶָבָּדַכּי בַעְרַּב בֶרָהּכ יכ ּעְדּת

 :םש רֶטְל אול ָתְצַפָ
2Dאז זה  Car.גמ  

 א יֵרָבְּד-לְּכ-תֶא םעה-לָּכקלֶא רֶּבְדְל ּוהְיְמְרְי תֹולַכּכ יה
 זרא םיִלֶא .םהיַהְלֶא הורי יתְלש רֶׁשֲא םַהיַהְלֶא הוה
 2 היִעְׁשוהְדְב הירש רֶמאֹו / :הָלֲאָה םיִרָבְּדַה-לְּכ
 והָימרידלֶא םיִרָמָא םיִדֹוַה םיִשְנֲאָה-לְכו ַחֵרָכְוְּב נחה
 אל רמאל טיהלֶא הוה חלש אל רָּבַדִמ הָתַא רקש
 3 ָךְתֶא תיִסַמ הָיְנְדַּב ְךורְביִכ :םָׁש רול םִיָרצִמ ואָבְת
 תֹולְנַהְלּו גמא תיַמֲהְל [ םיִּׂשּכַה"ְדִיְב ותא תֶת ןעמל ּנָ

 + םיִלְיחַהיִרְׂש"לְכו חְרקְּכ ןח משאל :לֶבּב ונָתא
 לכו ר ==

 ירק םחיעחה +. 20 כמ
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 גת חקמ +הָדוהְי ץֶרֶאְּב תבְׁשְל הוה לוק םֶעֶה"לָכו ה
 -רֶׁשֲא הָדְהְי תיִרֲאְׁש"לְּכ תֶא םיִלְיֲחַה יֵרְׂש"לְכְו חַָקְדְּב
 :;רֶדּהְי ץֶרָאְּב רוגל םָׁשיחְּד) רׁשֲא םיֹגהלָכִמ ּובָט

 למה תֹנְּביתֶאְו ףטההתֶאְו םיִשּגַה"תָאְו םיִרָבְנהתֶא <
 -זרָא םיחָבָטדבר ןְרֲאָרוְבנ חינה ךשא שָפָוהלֶּכ תֶאְ
 "רֶאְו אינה הימי תאו ןפֶשְרִּב םקיחְאְרִּב והילד
 .לוקְּב ועְמְש אֶל יִכ םירָצְמ ץֶרֶא ואב .:ּוהְיְרְִּכ דרב
 -לֶא הָוהְידַבְּד יֵה :םטֲחְנפְהַּת-דע ואב הוה 5
 זרולדג םנָבֲא ךֶדיְב חק :רמאל םחנפְהתְּב ּוהָיִמְרי 9

 הרעְרפדתיִב חַתַפְּב רֶׁשֲא ןֵכְלמּכ טֶלֶּמַּב םֶתְנמְמ
 "הפ םֶהיֵלֲא ָתְרמָאְו :םיִדּוהָי םישְנִא יניעל םֶחְנּפְחתְּב י

 -תֶא יתחקלו חלש יָה לאְרְשי יתלֶא תֹואָבְצ הָוהְי רמָא
 ילעממ ֹואְפִכ יִּתְמׂשְו יִדבע לֶבָּב-ְלַמ רַצאַרְדִכובְ
 :םָהיֵלֲע ורורְפשדתֶא הָטְנְו יתְנְמְמ רׁשֲא הָלֲאָה םיִנְבַאְל

 רֶׁשֲאותָוְמל תֶוְמְל רֶׁשֲא םִיָרְצִמ ץֵרָאדתא הָּכִהְו האָבּו וג
 יִתְבְּב שא יתַצהְו :בֶרָחַל םֵרָחל רֶׁשֲַו יבָשל יִבָׁשַל וג

 םִיַרְצִמ ץֶרֶאדתֶא הָטֶעְו םֶבָׁשְו םָפְרְׂשּו םירצמ :והלֶא
 רַבׁשְו :םולָשְּב םָשמ אֵצְו ודְנְּבתֶא הָעֹרָה הָטְעירֶשַאְּכ 3

 יִתְבתָאְו םִיָרְצִמ ץֵרָאְּב הׁשֲא שמש תב תובְצמ"תֶא
 שֲאָּב ףָרְׂשִי םיָרְצִמ יהלֶא

Car. XLIV. Th דמ 
 םיכשוה םיִלוהְוַהַלָּכ לֶא ּהְיָמְרַחלֶא היָה"רָׁשֶא רֶבָּרַה א

 ץֶרָאְבּו ףגְבּ סחְנפְחַתְבּו לדְנִמְּב םיכשוה םיִרְצִמ ץֵרָאְּב
 לֵאָרְׂשִי יֵהלֲא תואָבִצ הָוהְי רמָא-הְכ :רמאל םֹוָרְתּפ 2

 זכלֶשּורילע יִתאָבַה רֶׁשֲא הָעְרָה"לְּכ תא םֶתיֵאָר םתא
 זהב ןיאו הוה םווה הברה םֶנְֵו הדי ֵרְע"לְּכ לע

 רמקל תַקְלְל ינַפְעְכַהְל ושָע רֶׁשֲא םֶתָעָר ינֶפִמ :בשוי 5
 רבעל ו ו ומ

 ירק אכו +. 11. | ירק ורירפש ז. 10. נימ
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 םתא הָמַה םּועְָי אל רֶׁשֲא םיִרחַא םיקלאל דֶבְעַל

 ר תאוה הבעה תֶא ושעת אלא רמוס לש
 ה םבָתְעְרמ בושל םֶנְָאתֶא וטהדאלו ועמש אָלְו :יתאנש
 6 בתו יפו 'ִתָמַח ךתפו :םיִרַחֶא םיהלאל רטק יִתְלְבִ
 הָממְשל הָּבְרָחְל הנַײההו םלשורי תוצחְבּו הדי יֵרְעְּב
 ז תֹואְבצ יטלֲא הָוהי רמַאדהכ הלעו :הָוַה םַּכ
 דיכא הֶלֹדְנ הער םישע םתַא הָמְל לארשי יֵהלֲא
 ְותִמ קנו ללוע הָׁשֲאׁשיִא םֶכְל תיִלְבַהְל םַכַתְׂשפנ
 6 ישעמְב ינפעכהל .:תיראש סכל ריתוה יתלבל הָדוה
 םּתַא-רְׁשֲא םִיִרְצמ ץֶרָאְּב םיִרֲחֲא םיקלאל רטקל םָכיִדְי
 םכְכְתויַה ןעמְלּ םָכְל תיִרְכַה עמל םש רוגל םיִאְּב
 9 תועָרתֶא םָתְחַכְׁשַה :ץַרֶאָה ייוג לכב הָּפְרַחְלו הֶלְלְקְל
 וישנ תוער םֶאְו הלוהי יכלמ | תועְרתַאְ םכיִתוְבַ
 הדּוהְי ץראּב ושַע רשא םכישנ תַעְר תֵאְו םָכיִתְעִר תא
 י ואְרי אָלְו הזה םווה דע יאָכְ אל :םֶלֶשּורי תוצחְבּו
 נפל םֶכיִנפל יִּתַתְנ-רׁשֲא יִתקְחְבּו יִתְרותְּב ּוכְלה"אלו
 וג יִהלֲא תואָבְצ הודי רמָא-הכ כל | 7 :םֶכיֵתֹובֲא
 :הָדוהיחלְכדתֶא תיִרְכַהְלּוהְעְרְל םֶכְּב נפש יננה לֵאָרְׂשִ
 וע אול םֶהינְפ ומָשרָשַא הוה תיִרֲאְׁשתֶא יִתְחְַלו
 ולפי םירצמ ץֶראּב לכ ומַתְו םש רטְל .םיַרְצִמְץְרַא
 ותמי בַעְרְבּו בֶרָחַּב לודָנ-דעְו ןֹטָּתִמ ומתי בֶעָרָּב בֶרָחַּב
 13 לע יִּתְדְקְפּו : הָּפְרַהלו הללקל הָמָשְל הָלֶאְל ה
 םלשוריהלע יִתְדְקִּפ רֶׁשֲאַּכ םירצמ ץֶרָאְּב םיִבְׁשּיַה

 ו תיִרָאְְל דירָשְו טיִלָּפ היי אַ בערב ברח
 ץֶרָא | בשְלְו םירצמ ץֶרֶאְּב םָׁשיְמְל םיִאְּבַה הָדוהְי
 םָש תָכָשְל בושל םָׁשְפנ"תֶא םיִאְשנְמ הָמַה"רָׁשֲא הָדּוהְ
 ש ּוהָיְמְרִיתֶא נע : םיִטָלְפ"סא יִכ ובּושְאָל יכ

 - לב
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 םיתלאל םֶהיֵׁשְנ תורטקָמחהיִּכ םיעְדיה םיִשנֲאָההלָּכ
 םעֶה-לְכְו לודְנ לָהְק תודמָעָה םיִׁשָנַה-לְכְו םירחא

 "רֶׁשֲא רֶבְּדַה :רמאל םֹורְתַפְּב םִיַרְצִמץֶרָאּב םִיִבְׁשיַה 6
 השָע יכ :דילא םיעמש ּוניא הָוהְי םֶשָּב ּונילֶא ּתְרַבִד גז

 תֶכָלִמל רטקל וניפמ אָצירְׁשַא | רֶבַּהְדלְּכתֶא השענ
 ניִתֹבֲאְו ונח ניִׂשָע רָשַאָּפ םיִכְסְ הלידה םיִמָשַה
 -עבשנו םלשורי תוצְחְבְו הָדּוהְי יִרָעַּב ּוניִרְשְ וניכלמ

 וגְלַדַח אמו ::ּויִאְר אל הַָעְרַו םיבוט היה םחל 8
 לכ ּוטְרְפֶח םיכסג הל-דקהו םימשה תכָלמל רַטָקְל

 תרַבְלמל םיִרְטְקְמ ּוָרנֲאִכְו :ּונְמָת בָעְרְבּו בֶרָחְבּו פ
 ּהֶל נִשַע ּויׁשֲא ידעלפמה םיִכְסִנ הל ךפהלו םִיַמְׁשַה

 והְיְמְי רֶמאַה | = :םיֶכָסנ הל ךפהו הָבְַעַהְל םיָוכ כ
 םיִנעֶה םֶעֶה"לְּכלעֶו םיִׁשְנַה-לעְוםיִרְבְנַההלַע םעֶהדלְּכזלָא

 יִרָעְּב ספרטק רֶׁשֲא רֿמְּקַהתֶא אּוְלַה :רָמאַל רֶבְּד ותא יו
 םכיִרשו םכיכלמ םכיתוכִאו םתַא םלשורָי תוצחְבּו הָדהְי

 טכוידאלו  :ובלדלע הלעו הָוהְי רכז םֶתא ץֶראה םעְו 2
 רֶׁשֲא תבעותה ינּפמ םֶכיִלְלִעִמ ער ינפמ תאָטְל דוע הוה
 ןיִאמ הָלְלְקְל המשל הָכְרחְלי םֶכְצְרַא יִהִּתַו םֶתיִשִע

 םָתאָמֲח רשא םּתְרַמִק רש יִנּפִמ :הָוה םִיַהְּכ בשוי ג
 ויתפחְבּו ֹוִתָרְתְבּו הֶוהְי לק םֶתְעַמַש אָלו הוהיל
 תאוה הָעְרֶה םֶכְתֶא תאָרָק פילע םָּתְכֹלָה אָל ויָתֹוָרעְבּ

 -לב לא םעַהְדלָכְלֶא ו והיִמְרְי רָמאָיו :הָוַה םִַּכ 4
 :םִיָרצַמְץֶרָאַּב רשא הּוהי-לָכ הָוהְירַבְד ועמש םיִׁשנַה

 =ֵתַא רמאל לארשי יהלֶא תֹואְבְצ=הנהי רַמָא--הכ הכ
 השע למאל םתאלמ םֶכיֵדיִבו םָכיִפְּב הֶנְרְּכדִו םֶכיִשְנ
 םימשה תכְלַמל רמַקל י ונרד) רֶׁשֲא ּונירָדְנהתֶא הֶׂשֵעַ
 קרֶשֶעְו םֶכיִרְדְנתֶא המ קת םִיִקָה םיִכְסְ הָל דּפַהְלּ

 הנישעת
 הפר הה צ.!9. א וסח ז. 09. 9. 18. |>
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 % הָרּוהִילָּכ הוהחרַבְד ועְמְׁש ןכְל םָכיֵרְרנתֶא הָנּשַעַת
 רַמֲא לודנה משב יִתעבְׁשִנ יגנה םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב םיִבְשיַה
 קדדּוהְי שיִאלָּ | יֵפְּב | אָרְקִנ יִמָש דוע הָיָהְיְםִא הוה
 2 םהילע דקש יֵנְַה :םִיָרְצִמ לכ הוה ינדַאיִח רמא
 ץֶרָאְּב רש הָדוהְי שיא-לכ 1 ומַתְ הבוטל אלו הערל
 ג ןובשי בֶרַח יטילפו :םתולְכידע בַעְרְבו בֶרָחַּכ םיִרצִמ
 תיִרֲאְׁש-לְכ ועְדו רפסמ יִתמ הָדהְי ץֶרָא םִיָרְצִמ ץֶרָאְדִמ
 זכוקי יִמיְרַבְּד םֶש דל םירצמץַרָאל םיִאְּבַה הָדּוהְ
 99 ינֲא דקפהכ הֶוהְיהאְנ תואָה סֶכְל תאו :םֶהֵמּו יִנָמִמ
 יִרָבד ּומּוקָי םוק יִּכ עדת עמל הזח םֹוקָמַּב םֶכיֵלֲ
 ל הְָרַפתֶא ןַתִנ י גה הָוהְי רַמָא ו הָּכ ד םכילע
 רֵׁשאַכ וׁשֹפנ יׁשָקְבמ יב יביא דיפ םירצמדךלמ עֶרְפָח
 -דלמ רעאָרְדכוב) יב הָּרהייְדְלִמ והיקְרצתא יִּתמנ
 :שָפנ קמו בא לכ

 חףמ .Car. XLV המ
 א זְדְיִנַּב ךְרְּבִהלֶא איבה הָיִמְרי רד רֵׁשֲא רֶבָּרַה
 הנשכ והֹומְרייִפִמ רֶפסילַע הֶלֲאָה םיִרְבּדַהתֶא ֹוכְתְכְּ
 2 -הכ :רמאל הָדהְי ךלמ והישאָיְדְּ םיִקְיוהיל תיִעְבְרַ
 3 יל אא ָתָרַמֶא ּדְרְּב ףיִלָע לאְרשי יֵהלֲא הָוהי רַמֶא
 אל הָחּונמּו יִתָחְנַאְב יִתָעְְי יֵבאָבַמְילַע ןוְְי הָוהְי ףסוהיכ
 4 -רֶׁשֲא הנה הודי רמָא הפ וילא רמאת | הָּכ :יִתאָצָמ
 ץֶרָאָה-לְכ"תֶאְ שח ִנֲאיִּתְעטְנירֶׁשֲא תאו סרה יא יִתיִּב
 ה איִבְַמ יִננַהיּכ שקְבת"לא תֹולְדנְּדְלשְקבּת הּתַאְ אוהל
 לְלְׁשְל שפְנתֶא ךְל יִּתֲתָנְו הָוהְי םִאְג רָשְּב"לָּכדלַע הַעְר
 :םש"ךְלת רשא תוָמְמַהלְּכ לע

 .Car. XLVI ומ
 א :םםֶיֹטַה-לַע איֵבְנַה היְמְר-לֶא הָוחְיירְבְד הָיָה רֶׁשֲא
 םירצמל בב גדי הדקה מ "הדר = ירק

 יל הלמ אצמנ אל םירפס תצקמב + 4 הימ
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 הע הָיָהירְׁשֶא םיִרָצִמ למ וכְנ הָעְרַּפ ליחדלַע םִיַרְצִמְל 2
 לֵבְּב ךְלֵמ רְצאָרְדַכובְ) הָכַה רֶׁשֲא ׁשַמְכְרכְב תרּפדרהְנ

 ּוִכָרְע :הֶדּוהְי למ והישאיִדּב םיקַיוהיל תיִעיִבְרַה תנָשַב ג
 םיִׁשָרְפַה ולעו םיסוסה ּורסא :הָמְחְלִמַל ישנו הצו מ 4

 ומ :תוניִרְפה ושָבְל םיִחָמְרָה וקרמ םעְבֹוְבְּב ּובְצִַתהְו ה
 םוָנָמּו ּותַכָי םֶהיֵדְֹּבְנְו רוחֶא םיִנופְנ םיִּתַח הָּמַה יִתיִאָר

 לקה סונילַא .:הָוהְידְִנ ביִבָפִמ רֹנְמ נפה אלו וס 5
 :ולפנו לש תרפ"רַהְנ ךידלע הָנפַצ רוב טְלְמלַאו
 רָאיַּכ םִיָרְצִמ :ויָמיִמ ושַעְגִתִי תֹּורָהְנַכ הלעי ראָיַּכ הזקמ ;
 ץֵרָא-הָסַכַא הְלעֶא רמאיו םִיָמ ּוׁשֲעְנִתִי תֹוְרָהְנַכְ הלע |

 בָכרַה יִלְלָהְתַהְו םיספַה לע :הָב יִבָשו רע הדי 5
 יִכְרְד יִשְפִּת םידולו גמ יפת טופו שּוָּכ םיִרוְגַה ּאְצְ

 םקוהל הָמָקְנ םּוו תואָבְצ הָוהְי דאק אוהה םויה :תֶשק י
 ינדאל חַב] יִפ םמדמ התורו הָעְבַשְו ברח הָלְכָאְו וירצמ
 יִחָקּ רעְלֵנילע :תרפירהְנלֶאְוופצ ץראב תאְבְצ הוה
 ןיא :הלעת תואפְר יתיִּבְרַה - םיִרָצְמדתּב תֶלותְּב ירצ
 רבני ץֶראק הֶאְלְמ דתחוצו דנולק םיוג ועְמְש :ךל

 רֵבּד רשא רֶבְדַהי :םֶהיֵנׁש ּולַפנ ודח ולָשָּכ רובנֶב ג:
 לָבְּ ךלמ + רַצאַרְדַכְּבְ אובְל איבה ּוהָימְרִלֶא הוה

 ועימשהו םִיִרְצְמְּב ודינה :םִיָרָצמ ץֶרֶאתֶא תוָּכַהל 14

 ןכָהְו בצותה ּורְמֲא םָחנפְחְַבּו ףָנב ועיָמְשהְו לודנמב
 הצל ךיריפא ףחסנ עודמ יב ברה הָלְכֲאיִכ ךָל וט

 והעְרְילֶא שיא לפנ"סנ לשוכ הָבְרַה וּפָדָה הָוהְי ִּכדמָע
 ינפמ ונתדלומ ץֶרָא-לֶאְו ּונֵמֲע-לֶא הָבְׁשְנו | הָמּוק ורמאו 6
 ריִבָעָה ןואָש םירצמ"ךלמ הָעְרּפ םש ארק :הָנֹוַה בֶרָח וז
 רּובְתְּכיִּכ מש תאְבַצ הָוהְי דלַמהדאג ינוח :ךעומה ו
 תָמָשי ךל יִָּע לוג יֵלְכ :אֹוָבְי םיב לֶמְרכְו םיִרהָב ו

rw 7 4תב - 
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 :בשיי ןיִאמ הָתְצנְו הָיְהְת הַּמׁשְל ףניּכ םירצמדתב
 גה הירכשדסג :אָב אָב ןופְצמ ץרק םירצמ היפדהפי הָלְנֲע
 אל ויּדחְי וסנ ונפה הָמַה-ניב קפְרמ יִלְגְְּכ הָּבְרְקְב
 2 שָחְּכ הלוק :םֶתְדִקּפ תע םהילַע אָּכ םֶדיא םי יִכ ודָמַע
 :םכיצע יִבְטְהְּכ הל יאָּב תומְּדְרְקְב וכלי ליַחְבּכ דל
 23 קדְּבְרַאמ ובר יִּכ רקחי אֵל יִּכ הֶוהְידםִאְנ הרע ּוָתְרּכ
 > דע יב הָנִתִנ םיִרְצְמדתַּב הָשיִבה :רָפְסִמ םהְל ןיאו
 הכ -לֵא דקו יננַה לאְרְשי יִהְלֶא תּואְבַצ הוי למֲא :ןפַצ
 היִכְלִמְלַעו ָהיהלֲא-לנו םירצמדלַעו הערפדלַעְו אמ ןימָא
 > םֶשָפְ ישְקְבְמ דָיְּב םיִּתַתְ זְּב םיִהמְּבַה לעו הׂשְרַפהלַע
 ןְכׁשַּתְןְכייַרְחַאו ויָדְבַע יב לבבל רצאָרְדַכּובנ ךיבּ
 גז בקע יְִבַע אְריתלַא התא :הָוהְידֶאְנ םֶדָהימיִ
 ָךְְרתֶאְו קוחרמ דעשומ נה יִכ לֵארְׂשִי תָחָתלאְ
 3 הָּתַא :דירחמ ןיִאְו ןנאשו טקשו בוקע בשו םיבש ץראמ
 הֶׂשֲעֲא יִּכ יִנָא התא יִכ הָוהְידִאְנ בקעי ידע אָריִּת-לַא
 הָשַעָאְאל ל תא הָמְש תחרה רֶׁשֲא םִיוגַהלֶכְּב הֶלְכ
 :ךכנא אל הקנו טפְׁשַמל יתרו הֶלְכ

 .Car. XLVIL זמ

 א םביִקְשלּפדלֶא איָבְַה ּוהְימְרלֶא הוהידרבד הָיָה רֶׁשֲא
 2 םימדהנה הָוהְו רַמָא | הָכ :הָזע-תֶא הָעְרפ הֶכַי םֶרָמְּב
 ריע ּהָאֹולְמּו ץרא ופטשיו ףטוש לַחְנְל ויָהְו ןופצמ םילע
 3 לוקמ :ץֶרֶאְה בשוי לכ ללה םֶדֶאָה וקו ּהָב יבש
 דאל ויִלְִלִג ןומה וּבָכְרְל שעְרמ ויִריְּבִא תוסְרִפ תטעש
 4 דורשל אָּבַה םויהדלע :םיִדי ןויפרמ םינב"לֲא תובָא ונפַה
 רזע דרש לכ ןודיצלו לצל תיָרְכַהְ םיִּתְשְלּפדלָּכדתֶא
 ה זדֶאַּב :רותּפַכ יִא תיִרֲאְׁש םיִּתְשְלָפדתֶא הוה דרש

 ותְמירע םָכמִע תיא ןֶלְקְשַא הָתְמְדנ הע"ל הָחְרְק
rRידדוגתת  
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 יִפְסֶאַה יטלשת אָל הָנֲא-רע הָוהיל בֶרָח יוה :ידדונתת <
 "לֶא הלדדוצ הוהיו יטקשת ְךיִא ימונה ךעּתלָא ד

 :ּהָדָעְי םש םִיַה ףוחדלֶאְו ןולְקְׁשַא
 Car. XLVI. mb המ

 ֹובְנ"לֲא יוה לֵאָרְׂשִי יֵהלֲא תואְבַצ הָוהְי רָמָאדהְל םָאֹומְל א
 בָגְשִּמַה הָׁשיִבה .םיתְירק הָדְכְלנ הָשיִבה הָדִּש יִּכ
 הָּטְר ָהיֶלָע ּוָבׁשָח ןוּבָשֶחְּב םָאֹומ תּלֵהּת דוע ןיא :הָּתֲחְ
 :בֶרָח דלת דךיִרָחֶא ימדת ןמדמדסנ יונמ הָנתירְכנְו יִכְ
 בָאמ הָרְּבְׁשנ :לרְג רֶבׁשְו דש םנרהמ הָעְצ לוק
 -הֶלַעְי יִכְבְּב תוחלַה הלעמ יִּפ :היועְצ הקנו ועיִמָשַה ה
 מנ :ּעֲמְׁש ,רֶבְׁש-תַקְעַ ירצ םנורה דַרֹומָּב יִּכ יִכָּב <
 ךחמב ןעי יכ :רֵּבְדמַּב רעורעּכ הֶניְרֲתו םֶכֶשְפִנ יִטְלִמ ד

 הָלּונַּב ׁשיֹמְכ או ידכְלת תָאדסנ ךיתורָצאְבו ךישעְמְּב
 טלמְת אכ ריִעְו ריע-לְכ"לָא דדש אבו : חי וירש ויִנַהְּכ 8
 ץיצדנת :הֶוהְי רַמָא רֶׁשֲא רשימה דַמְׁשנְו קמַעָה דבְאְו 9

 בשוי ןיִאַמ הָניְהת המשל הירו אֵצּת אָצְנ יִּכ באֹומל
 ופרח ענמ רּוראו הימר הוהי .תֶכאְלִמ השע רּורָא :ןהָּב

 דאל ויִרְמְשדלֶא אוה טקשו ויִרועְנמ םָאֹומ ןנָאש :םִדִמ וג
 ומָעַמ מֶע ןפדלע ךְלֶח אל הָלּנַבּו יֵלָפלֲא ילָּכִמ קָרּוה

 הָוהְייִאְנ םיִאָּב םימָידהגה וצל :רֶמָנ אל יחירו וב 2
 :וצפני ם םהיִלְבְ וקירָי ויָלָכְו ּוהָעַצְו םיִעצ ול-יתחלשו

 לֶא תיִּבִמ .לֵאָרְׁש תי ׁשֹּב-רְׁשֲאַּכ שומְּכִמ םָאומ שבו 3
 :הָמָחְלִמְל ליַחיִׁשנַאונֲחְנֲא םיִרבְגּורְמאּת יא :םָהָטְבִמ 4
 -םִאָנ חבל ודְרָי ורחב רַחְבִמּו הֶלָע היִרָעְו בָאֹומ דש וט
 זע אֹוָבְל םָאומ-דיא בורק :ומש תיִאְבְצ הָוהְי ךלמה ופ
 ּורָמֲא ומש יעדי לכו ויִביִבְסלְכ ול ודג :דאְמ הָרָהִמ וז
 יבש דּובְּכִמ יִדְר :הָרָאְּפִת לקמ ועזהטמ רּבָשַנ הָכיִא 8

 אמצב
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 תחש דב הָלָע בָאֹומ דַדֹוׁשיְכ ןובידדתְּב תָבָשי אָמָצב
 ופ םֶניילֲאַׁש ךעורע תש יפו ידמע דְרְדלא ּדיָרצְבַמ
 כ | ליִלָה הָתַחי בָאומ שיבה :הָתָיהנההמ יִרְמִא הָמָלְמת
 גו =לָא אָּב טֵפְׁשִמּו :בָאֹומ רדש יכ ןונְרַאְב ודינה יקח
 ₪ =לעְו :תעפֹומ"לעו הָצְהידלֶאְו ןולחדדלא רֶׁשיִמַה ץרא
 גג תיִּבלַעְו םיתירק לעו :םִיַתְלְבּ תיִּבְדלַעְ ובלו ןוביד
 גג -לָּכ לָעו הרעב"לעו תר וקלע :ןועְמ תיִּבדלַעְו למ
 הכ םָאֹומ ןֶרָכ העד :תוברקה תוקחרֶה בָאומ ץרָא יִרָע
  ליִדְגַה הוהי-למ יִּכ ּוהְריִּבְׁשַה :הוהי םָאְנ הָרָּבְׁשִנ וע
 עז אול | םֶאְו :אוהדםנ קחשל הֶיְָו ואיְִּב בָאומ קַפָסְו
 ידי האָצְמִנ םיִבנְסֲא לֵאָרְׁשִי ףל יָה קחשה
 5 םָאֹומ יבשי עַלָּסַב יָנְכְׁשְו םיִרְע וב :דֶדונְתִּתוּב ךירבד
 9 םָאֹומןוִאג ונָנִמְש :תחפדיפ יִרְבֲעְב ןנקת הָניִכ יָת
 ל -םֶאְנ יִתָעְדָי יִנַא :ובְל םֶרָו ֹותָנֲאנְו ונאְּג יִהְבְג דֶאְמ הא
 91 םָאומדלע ןּכְ"לַע :ּושָע ןכדאל ויד : ןכדאלו וִתְרְבָע הָוהְי
 :הגְהְי שָרָחְריִק י ישְנאלֶא קַעְִא הּלְּכ באומְלּו ליל
 32 קבָי ּורְבֲע ךימשימְנ הָמָבְׂש ופנה טְלזהְּבְבֲא ְךְועָי יִכְבִמ
 ג: הָפְסֶאְנו :לָפְנ דש קבלת ךציק"לע ּועְנְנ רזעי םָי דע
 יבשה םיבקימ ןינ בָאזמ ץֶרֲאַמ לָמְרְִּמ לינְו החמש
 3 רע ןובְׁשְה תקעזמ :דדוה אֵל דָדיֵה דדיה דְרדזאְל
 תתלְנַע םינרח-רע לעצמ םלוק ּונָתִנ ץהירע הָלָעְלֶא
 הל בָאומל יִּתַּבִׁשַהַו הי תומשמל םירמנ ימדסניּכ הישלש
 % יבל ןכילע :ויהלאל ריִטְקַמּו הָמָב הלעמ הוהידסאג
 שֶרָחחריִק יׁשנֲא--לֶא יפלו הַמֲהְי םיִלְלֲחַּכ בָאֹמְל
 גז שארילֶכ יִּכ זּודָבֲא הָשָע תַרְתְי ןבְ"לַע הָמָהָי םיִליִלַחְּ
 םינְתָמ"לַו תֹרְדְ טיִיחלְכ לע הערנ זכו הָחְרָק
 ₪ דיִּכ ךַפְסמ הָלְּכ ָהיִתֹבְהְרְבּו בָאֹומ .תננלְּכ לע :קש

NNיתרבש ר  
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 ףיא :הָוהי-סִאָנ וב ץֶּפַהְזִא יֵלְבַּכ בָאימתֶא יתְרבָׁש 39
 בָאֹומ הֶיָהְו ׁשֹוָב בָאומ ףְרע-הנפה דָיִא וליליה התה

 הוה רַמָא הכ"יכ :ויָביִבְֲסלְכְל הָּתַהִמלְו קחשל מ
 תוירקַה ו הֶדָכְלִנ :בָאומחלֶא יפנ ׁשֶרֶפּו הֶאְרִיִרָשְנַכ הנה +

 בֶלּכ איהה םִיַכ בָאומ יִרוכְנ בל הָיַהְו השפתנ תודצמהו
 :-ליִדגַה הוהידלע יִּכ םעמ בָאֹומ דַמְׁשְנְו :הָרָצְמ הָׁשֲא 2
 ינְפִמ םיִנַר :הָוהְייִאְנ בָאומ בשוי די לע הפ תַחֹפְו דַחּפ {

 חֵּפַּב הכל תַהּפַה-ְִמ .הלעהו תהֹפה-לא לפי דחפה
 לצב :הָוהְידסאְנ םֶתִדִקּפ תנש םָאומ"לָא היֶלֲא איִבָאהיִכ המ

 ןיִּבִמ הָבַהְל ןובְׁשֲחַמ אָצְי שאיּכ םיִסְנַחְפִמ ודמע ןיִּבָשח
 םָאֹמ ָךְליוא :ןואָׁש נב רקדקו בָאומ תֶאַּפ לבא ןחיס
 :זריבְׁשִב ךיַתֹנְבּו יִבָשּב ְךֵנְב והְְליִּכ ט ׁשֹומָּכדבַע דַבָא

 הָגְהְדַע הָוהְיְיִאְג םיִמָיַה תיִרֲחֲאְּב בָאֹומ"תובְׁש יִּתְבַׁשְו 1
 :בָאומ טּפְׁשמ

 .Car. ALIX טמ טמ

 דםכא לֶאְרְשיִל ןיא םיִנָבַה הוהְי רַמֲא הב ןומע יִנְבְל א
 :בשי ויִרָעַב ומַעְ ְנתֶא םָכְלַמ שרָי עודמ ול ןיא שרוי

 תַבְרְדלֶא יִּתְעַמְׁשִהְו הָוהְיםָאְנ םיִאְּב םיִמָי הנה ןָכְל ל
 היתְנְבו הממש לתל הָתיִהְ המחלמ תעורת ןומעדינב
 :קדָוהָי רַמָא :וישְרידתֶא לאְרְש שָרָיו הָנְתַצִּת שָאְּב

 הֶנְרְנַח הָּבִר תֹנְּב הָנקַעְצ יֵעהָדְּׁש יִּכ ןובְׁשָח לילה 5
 הדוב טכלמ יכ תֹוָרָדְנַּכ הָנֲטטֹׁשְתַהְו הָנֵדֹפְס םיקש
 בו םיִקָמעְּכ יללהתת=המ ויד ויָרְׂשְו וינה לי 4
 :ילֲא אובָי ימ ָהיָתרְצֲאְּב הָחמְּבַה הבְבּושַה תה קמ

 -ללָכמ תֹואָבִצ הָוהְי ָנֹרַא-ָאְ) דחפ לע איֵבַמ יִנְנֶה ה
 דיִרָחַאְו :דבנל ץבקמ ץיאו וינָפל שיא םֶּתחדְנְו ְךביִבְס <
 םולָאל = = :הֶוהייָאנןמָעְְּב תוְבְשְתֶא בישָא ןכ ז

 הכ
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 הַדְבָא ןָמיִתְּב הָמְכָח דו ןיאה תואָבְצ הָוהְי רמֶא הָפ
 6 תֶבֵׁשְל ּוקַמְעָה ֹנְפַה וס :םֶתָמְבַח החְרסנ םיִָּבִמ הצע
 0 "סא ויּתְדְַּפ תע ילָע יתאבה ושע דיא יִּכ ןדד יכש
 הֶליִלַּב םיִכָננְזסַא תוְללע וראשי אל דל ואָּב םיִרְצְב
 י -זרֶא יִתיִלְנ ושַעדתֶא יּתְפשִח יִנאְהִּכ :םיד ּותיקשה
 וינָכָשו וָחָאְו ועְרנ דש . לכו אל .הָבָחְת יִדָתְסִמ
 וג :ּוחַמְבִת יל וקטמלאו היחא יגא דימתי הב :וטניאו

 12 םםֵטָפְׁשִמ ןיא-רָׁשַא הנה הֶוהְי רַמָא | הָלְיִּכ
 אל הָכָנִּת הָלְנ אה הָּתַאְו ּוּתְׁשי וִתְׁש סוכה תוְמְשל
 13 כ ההיא יִתְעְּבְשנ יב יִּכ :הֶּתְשִּת הֹתְׁש יִּכ הָהָנִת
 היִרְעיָכו הָרְצְב היהּת הָלָלְקלְו ברהל הָפְרְחְל המשל
 גג הֹוהְי תאמ יִתְעמָׁש הָעמְש :םלֹוע .תּוברָחְל הניה
 :הָמֲחְלַמ ומוקו ָהילָע ואָבו וצפקתה חלש םינַּכ ריו
 ל אישה לתצלפת :םָרֶאכ ִזְּב םיונכ ית ןטק הנה
 רעב סורמ יפת עֶלָמַה יוגחְּכ נב בל ןורז לתא
 גז הָתְיָהְו :הָוהידִאְנ דדירוא םֶשמ דנק רֶׁשנַכ היִבְנַתיִכ
 :ָהָהּופמילָכלִ קֶרָשיו משי הילָע רבע לכ המשל ודא
 8 םָׁש בשידאל הוהי רַמָא הכט הרמעו םֶדָס תַכָּפַהַמָּכ
 נפ ןואגמ הֶלְעי הָיְרַאְּ הגה :םֶרֶאָדְּכ הב רוני-אָלְ שיא
 ימו ָהילעמ וירא הָעיגְרַאהיכ ֹתיֵא הָנלֲא ןדרוה
 הער הומו ינְעי מו יִנמְכ ימ כ רָכָפָא ָהיְלא רּוחְב
 כ -לֶא ץֵעְי רשא הוהי"תַצֲע ועמש פל :ינפל דמי רֶׁשֲא
 תוולדסא ןָמית יְִׁשלֲא םֵׁשָח רֶׁשֲא ויָתובׁשְחַּו םודא
 : םבָהְוְנ םָהיִלְע םישיײאל--סַא ןאצה יֵריִעָצ םּובָחְסי
 ו עמשנ ףוסדםִיְּב הָקְעְצ ץֵרָאָה הָשָצְר םֶלָפִנ לוקמ
 2 = ויָפנְכ שרפו הֶאְדְו הלו רָשֶנכ הגה :הלק
 הרֶׁשֲא בלב אוהה םיַכ םודָא ירובג ב9 היה הרצב

 הרצמ
wor. A.סלק  
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 קדעמָשהיִּכ דֶּפְרַאְו תַמֲח הֶשוָּב קשמדל :הָרַצְמ 3
 זרָתְפָר :לכו אל טקשה הָגֶאְּד םִיַּכ וגמְנ ועמש הַעְר 4

 שילכחו הָרָצ הקימה מטרו סל הָתְנְּפַה קשמד
 ירק ּהֶלְהִת רע הבא ךיא :הדלויכ התו הכ

 יׁשנא=לכו היתבחרכ הירּוחְב לפי וכל :;ישושמ
 יִתַאַהְו :תֹוִאָבְצ הָוהְי םִאְנ אּוהַה םִייַּכ ומדי הָמֲחְלִמַה יז

 :רָדָהְְּב תנִמְרַא הָלכֲאְו ֶׂשמַּד תַמּוחְּב שא
 -ךֶלִמ רוַצאָרְדַכּובְנ הָּכַה רשַא רוצח תוָכְלְמַמְלּוו רדקְל
 דינפדתֶא ורְרָשְו רדקדלָא ולע ומוק הָוהְי רָמָא ה לב

 םֶהילְּלָכְו םהיתשרי וחי םנאצו םֵהֵלֲהֶא :םדק פ
 !סנ :ביִבָּסִמ רוגָמ םהילע יִאְרָקְו םֵהָל ואש םהילמג ל

 זיפ הָוהְיִדםִאְנ רוצח יבש תבל וקיִמָעֶה דאָמ ּודנ
 םהילע בשָחְו הצע לָכְּבִדלכ רצארדכובנ םכילע ץַע

 הָוהְידִאנ הטל םשוי וילש יונזלֶא לע ומוק : הָבָשַחַמ 31
 זבַהיִלַמְג יֵהְו :ּנָכְׁשַו דָדָּב יל ָהֶרְב"אָלְ םיתלדדאל 39

 הָאַּפ יצוצק חּור"לָכְל םיתְרַת לשל ז םָהיִנְקִמ ןומֲהו וכל
 רוצח התה :הָוהְידִאְנ םֶדיֵא-תֶא איִבָא וירְבְעְלָּכמ 33

 -אלו שיא םָׁש בשידאל םלוע-דע הָמָמְש םנת ןועמל
 -לֶא הוהידדרבד הָיָה רֶׁשֲא :םֶדָאְֶּב ּהָּב רוני 4

 יףלמ הָיְקְרִ תוכְלמ תיִׁשאַרְּב םֶליִעְדלֶא איבה וימר
 -תֶא רבוש יִנְנַה תואָבַצ הָוהְי רַמָא הָּפ :רמאל הָדּוהְי הל
 עַּבְרַא םֶליִעְלֶא יתאכהו :םֶתְרובְ תישאר םֶליִע תֶׁשָכ 8

 תֹוִחְרָה לָכְל םיִתָרְו םימָשה תוצק עּבְראַמ תוחור
 :םלוע יחדִנ םָׁש אובידאל רֶׁשֲא יוגה היהידאלו הָלֶאַה

 םָשפִנ ישקבמ | ונפלו םַהיִבְיִא ינפל םֶכיֵעיתֲא יּתַּתָחַהְו וז
 יתחלשו הוהי-םִאְנ יִפַא ןוְרָחתֶא הָעְרו םָהיֵלֲע יִתאֵבָהְו

 יִאְסִכ יִּתְמשְו :םָתֹוא יִתֹולַּכ דע בֶרַחַהדתֶא םֶהיֵרֲחֲא ₪
 .םליעב ו, אה
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 9 | הָיָהְו :הָוהְידְאְג םיִרָשְו ךלמ םשמ יִּתְדַכֲאַהו םליעב
 :הָוחְייִאְנ םֶליֵע תיבשדתַא בושָא םימוה תיִרֲחֲאְּכ

CAPA 

 א ךִיָב םיִרְשּכ ץֵרָא-לֵא לָבְּבִדלֶא הָוהְי רב רֶׁשֲא רָבְּדַה
 2 ועיִמְשה סֶנּואֶשּו ועימשהו םיוגב ודינה :איִבָנַה והָיִמְר
 ףדרמ תַה לֵב שיבה לָבְב הדל ורמִא ּודֲחַכְּתלַא
 3 ןופצמ יוג היִלָע ּהֶלָע יּכ :הילולנ ותח ָהיִּבַצְע ושיבה
 םֶדֶאְמ ּהָּב בשוי היהי-אלו הָמׁשְל ₪ ּהָצְרַא-תֶא תישיזאוה
 4 -םֶאְנ איהה תַעְבּו הָמַהָה םיִמיַב :ּוכְלַה ודנ הָמַהְּבדדַעְו
 וכָבו ולה וָּדְחי הָדּוהְייִנְבּו הָמִה לֶאְרְשיִנִב ואב הוה
 ה היה רד ולָאְשי ןיצ ושב םהיהְלַא הֶהְיתְֶ וכלי
 :ַחָכָשִת אֶל םלוע תיִרְּב הָוהְידְלֶא ּווְלִ ואב םַהיִנָ
 6 רַהְמ םיִבְבּוש םיִרָה םּועָתַה םֶהיִעְר ימע הָיָה תודבִא ןאצ
 ז םםולְכֲ .םָהיִאְצְמילכ :םצְבְר ּוחְכָש וכלה הָעְבְגילֶא
 -הננ הָוהיל ואח רֶשֶא תחת םֶשאְנ אל ּורְמָא םֶהיִרָצְו
 8 ץֶרָאַמּו לָבְּב ךופמ ּודג :הָוהְי םֶהיִתוְבִא הוקמו קֶדָצ
 9 יִנָא הנה יכ :ןאצהנפל םידותעכ ויה ואצי םידְשַ
 ןופצ ץֶרָאַמ םילדנ םָיֹזלַהְק לָבָבִ-לַע הלעמו ריעמ
 בושי אל ליִּכְׁשִמ רֹוּבְנַכ ויִצִח דכלה םשמ הָל וכרעו
 י דםֶאְ ועּבשי היֶלְלְׁש-לכ ללשל םיּדְׂשַכ הָתְָהְו :םקיר
 11 ישּופָת יכ יתְלחנ יסש לעת יִּכ וחְמְשת כ הוה
 9 דאמ םכַמֲא הֶשוּב :םיִרְּכאָּכ יִלֲהְצִתְו הָׁשְד הֶלְנעְּ
 :זרָבָרעו היצ רָבדַמ םיוג תיִרָחֶא הנה םֶכְּתְדלו הַרפַה
 ג -לַע רבע לב ּהלְכ הָמְמְׁש הָתְיָהְו בשת אל הָוהְי ףצקמ
 ו | לָבְבלַע ּובְרע :ָהיֵתומלְּכדל קְרְׁשִו םֵׁשְי לָבְּב
 כ ץֶחְדלֶא לְמֲחַת"לַא ָהילֵא ודי תֶׁשָק יִבְרְדדלָּכ ביִבָס
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 ולפנ ּהָרָי הָנֲתְנ ביבֶס היֵלָע ּעיִרָה :הֶָאָמְח הוהיל ומ
 ומקנה איה הָוהְי תמקנ יִּפ ָהיתֹומֹוח סְרָהְנ היִתיׂשֲא

 שפתו לֵבָּבִמ ערוז וֵתְרּכ :הלרשע התשע רֶׁשֲאַּכ ּהָב 6
 ופי ומעדלֶא שיא הניה בֶרָח מ ריצק תַעְב לגמ

 וחיִּדַה תֹויְרֲא לארשי הָרּוְפ הָש :וסּונ וצְרֲאְל ׁשיֶאְו וז
 ָצאַרְדְכְּבְנ וגְצִע ןורַחָאָה ו רושא ףלמ לָכֲא ןושארה

 והלא תואָבְצ הָוהְי רמָא-הְל ןכָל :לָבְּב ךְלִמ 5
 רָשָאּכ וצְרַאלֶאְ לָבָּב ךְלמלֶא דקפ נה לארשי

 והונ"לֶא לארְשְיתא יִּתְבַבׁשְו :רושא "ךלמדלא יִתְדְקַּפ 9
 עַּבְשִּת דַעְלְגהְ םִיָרְפֲא רֶקְבו ןָשְּפהְ לַמְרַּכַה הערו
 "תֶא שלבי הָוהְדִאְנ איהה תַעְבּו םֵהָה םיִמָּכ ושפְנ כ

 כ האמ אָלְו הָדיהְי תאֿטַהתֶאְ ּוְניִאְו לֶאְרְשי ןוע
 :רלע םיתרמ ץֶרָאהְדלע ;ריאשא רַשֶאל חלֶמֶא ו

 הָוהְידִאְנםָהיִרָחֶא םֶרָחַהְו ברח דוקפ יִבְשוילֶאְו ַהיִלָע
 רָבָשָו ץרַאְּכ הָמָחְלִמ לוק יָת רׁשֲא לכְּכ הע
 הדַתְַה דא ץראָהְדלְּכ שיטפ רַבְשו עדננ דיא :לחג

 חְאְ לַבְּב תדכלסנ דל יִתְשקי :םָוּכ לֵבּב הָמָשְל ג
 :תריִרְגִתַה הֹוהיִב יִּכ תשפתג"סגת תאַצְמְנ ּתַעְדָי אל

 ;רָכאְלְמּכ ומ יֵלְכיתַא או ורצואתֶא הָוהְי ַתָפ הב
 ץקמ ּהָלראְּב :םיּדׂשַּכ ץֶרֲאְּב תֹוִאָבְצ הָוהְי נדאל איה 6

 -יהת-לַא הומירחהו םימרעדומכ הלְס ָהיֵסְבֲאַמ ּוחְתּפ
 םהיִלע וה חבטל ודי הירפהלְכ \ וברח :תיִרָאְש ּהָל א
 ץֶרָאמ םיִטלְפּו םיִסְ לק :םתדדקפ תע םַמֹי אָבִדיִּכ ₪

 :ולָכיִה תָמְקְנּונוהלֶא הוה המק ןצְּב דיגהל לבב
 ָהיִלָע וה תשס יִכְרלָּכ םִיב | לָבָּבְדלֶא .ועימשה 9

 רש לֶכּכ הפ הףלחומלש המיִלּפ ': דיהיילא ביִבְס
 Fa שודק"לֶא הָדְו הָוהְילָא יכ הלרשע הָתְשע

 בותכ אלו ירק הל ד. 9 dws .90. ירק היזוישא ז ה
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 ל ומהי הָתְמַחְלִמ יׁשְנַא-לָכְו ָהיָתֹבֲחְרַּב ָהיִרּוחב לפי ןכל
 31 ינֹדֲא-םאְנ ור ריֶלֲא ננה :הָנהי-סָאג אּוהַה םִייַּב
 3 ןורָז לש ְּחִּתְדַקְּפ ע ָּךָמְי אָּב יכ תִֹאָבְצ הוה
 -יִלָּכ הֶלְכֶאְו וירָעב שא יתצהו םיקמ יל ןיאו לפג
 33 -נָּב םיקושע תואָבַצ הָוהְי רַמָא הָכ :ויתביבְס
 אמ כ קה טבל חח הקוד" לארי
 % -תֶא םיִרְי ביִר ֹומְׁש תֹואָבְצ הָוהְי קֶזח ו םֶלֶאְּג :םֶחְלׁש
 הל ברח :לָבְב יבשיל וינרהו ץֶרָאְהדתֶא עיגרה ןעמְל םביר
 -לֶאְו ָהיִרְׂשלָא לָבָב יֵבְׁש-לֲאְו הָוהְידםָאְ םיִרשּבְ"לַע
 36 ּותָחְ ָהירֹובנלָא ברח ולאנו םיִּדַּבַה-לֲא בְרִח ָהיִמְכַח
  הָכִתְּב רֶׁשֲא בֶרָעָהילָּכלֶאְו ובְכר"לֲאְו ויפוסדלֶא ברח
 5 הממלא בח :וזזבּ החרא ברח טל יָה

 רוע aks‘ הנע תֹנְב ּהָב ובשיו םייִאדתֶא םיּיצ
 מ -תֶא םיִהלֲא תַפְהַמּכ רו רדדדע ןובְׁשה אָלְו חצנל
 םָׁש בשידאל הָוהְידםִאְנ ָהינכְׁש-תָאְו הָרֹמעדתֶאְו םֶדֶס
 4ג ינו ןופצמ אָּכ םע הגה :םֶדָאְרְּב הָּב .רונודאלו שיא
 4  ןדיִכו תֶׁשָכ :ץֶרָאְהיִתְּכְרַמ ורע םיּכר םיִכְלִמו לוד
 = הָמָהְי כ םלוק ומחר י אָלְו המה יִרְזְכַא וקיזחי
 : לָבְבִ"ִתַב לט המֲחלמל שיִאָּכ ְּךּורָע ּובָּכְרִי םיסּוס
 4 ּוהְתַקיזֲחָה הד יָד ִפְרו םֶעְמְשתֶא לבבל עַמָׁש
 4 הונא ןדרוה ןואְנִמ הלעי הָיְרֲאכ הגה :הָדליב ליה
 דקפֶא ה הלא רִחְב ימו היִלָעַמ םַצרא הָעְגְרַאְהִּכ ןְתיא
 :יִנָפְל מעי רֶׁשֲא הער הָזרַמּו יִנָדָעְי ימו ינמָכ ימ יִּכ
 המ ויִתובָשְָקִמו לְבָּכ-לֶא ץעי רֶׁשֲא הוהיחתצע ּועְמְׁש ןכל
 יָרעְצ םּובָהְסִי אימא םיִרְׂשַּכ ץֶרָא-לַא בֵׁשָה רֶׁשֲא

enןאצה  
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 לָּבָב הָׁשפתנ לוקמ :הָו) םהילֲע םישי אלמא ןאצה 6

 ועֲמְׁשִנ םיוגב הקָעְו ץרֶאְה השערנ
 Car. LI. NJ אנ

 ימק בל יִבשידלֶאְו לבָּב"לַע ריעמ ננה הָוהְי רָמָא הפ א
 -הֶא וסקביו הורו םיִרָז ו לָבְבְל יתחלשו :תיחשמ ַהוְר 2
 ךרדי ךרדיזל : עֶר םויב םיִבָּמ ָהיִלָע ויהְדיכ הצר ג

 ָהיֶרְחַּב"לֲא למֲהַתהלַאְו ונירסב  לעתו-לַאו ותשק ְּךֵרּדַה
 םיִרְקְדְמּוםיִדְׁשַכְץְרַאב םיִלְלַה לפג :הָאָבְצלְּ ומיִרֲהָה +
 זטלַאמ הוה לארשי ןְמלַאדאל יכ :ַהיִתוצוהְּב ה

 ;לאְרשי הי םֶשֶא הָאְלַמ םָצְרא יִּכ תואְבִצ הוה
 יִכ הָנועְב ומדהלַא ושפנ ׁשיִא טלמו לבב דותמ \ וסנ 5
 בַהָודסוּ :הל םלָשִמ אוה לּומָג הֹוהיִל איה הָמָהְנ תע 7.

 -לע םגָהׁש המ ץֶרָאה"לְּ תָרָכׁשִמ הָוהְירִיְב לָבּב
 וליליה רֵבְׁשִתַו לָבְב הֶלְפִנ םֶאְתְפ :םיג יִלְלְהִתִי ןּכ 5
 לָבְּב-תֶא ונאפר :אָפְרִת ילוא ּהָבֹואְבמְל יִרָצ וחק ָהיֶלָע 9

 םיִמשהדלָא ענני וצְרָאְל שיא ךלגו הובזע התָפְרִנ אָלְ
 וניִתְקְדַצתֶא הָוהְי איצוה :םיִקְמָש"דע אָשְנְו הָטָּפְׁשִמ *

 ורבה :וניקלַא הָוהְי השַעָמחתֶא ןיִצְב הָרפסְִ ואב וג
 ידמ יכלמ חור"תא הוהְי רעה םיִטְלַשה ואלמ םיצחה
 תמָקְנ איה הָוהְי תמָקְ"יִכ התיחשהל ותַמְזִמ לבבל

 ומיקָה רמשמַה יקיוחה םניאש לבְּב תמוח"לֶא :ולְכיַה וג
 תרא הָשָעְסִנ הָוהְי םמז"סנ יִּב םיִבְרְאָה ּוניֵכְה םירמש

 תָּבַר םיִּבַר םימדלע ' יתנכש :לָבְב בשיא רָבִדדרֶשֶא 3
 ושפַנְּב תואְבְצ הָוהְי עּבְׁשִנ :דַעְצּב תמִא ךצק אָּב תרָצֹוָא ג4
 השע = :דָדיה דיל ונעו קליפ םֶדֶא ְךיִ תאלמזסא יִּכ וט

 :םִיָמְׁש הָטְנ ותְנובְתְבּו ֹותָמְכָהְּב לבת ןיִלְמ וחכְּב ץֶרֶא
 ץראזהצקמ םיִאְׂשְ לעו םימשּב םִיַמ ןומָה ותת לוקל 8

 םיקרב 0 < א
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 וז לכ רעֶבנ .:ויתרצאמ חור אצוו הֶׂשְע רָטָמל םי קרב
 -אלו וָּכְסנ רקש יִּכ לֶסָּפִמ ףרצלֶּכ שיבה תעּדִמ םֶדֶא
 ו :ודבאי םֶתְִקּפ תב םיִעָּתַעַּת השְעַמ הָּמַה לָבָה :םָּב חור
 וי ֹותְלֲחנ טבשואּוה לפה רצוי במעי קלח הֶלאַכיאְ
 כ המחלמ ילכ יל הָּתַאַפַמ :ומְש תֹוִאָבְצ הָוהְ
 21 ףַב יִּתְצַּפת : : תוְכְלִמִ ףב יִּתִחְשַהְו םיוג ב יִּתְצַפנְו
 22 שיא ב יִּתְצַּפְו :ובכְרְו בֶכָר ב יִּתְצַפְו ֹובְכְרְו סוס
 :הָלּותְבּו רוחְּב ףב יתצפנו רעָנו ןק] ב יִּתצַפִנְו הָׁשֲאְ
 23 יִתְצַפִו ודִמִצְו רָּכֲא ךב יִּתְצַפְִו ורְדָעְו הער דב יִתְצַפִנְ
 3 םילשכ יבשויו לכלו לבבל יתמלשו :םיִנְְס תוחפ ּךְב
 :קדָוהי םָאְנ םכיניעל ןויצְב ושעדירָשֶא םֶתְעְר-ָּ תא

 הכ ריִהְׁשמַה הֶוהְייִאְנ תיִחָשמה רה ךיְלא נגה
 םיְִלְסַהְדִ ךיִתְלנְלִ יל יִיתַא יתנו ץֶרֶאָהְדלָּכתֶא
 5 ןָבָאְ ל ןכא ךממ ָחְכִדאָלְו :הָפְרְׂש רֶהְל ּףיֵּתַתְנּו
 גז סנדואש :הָוהְייְְנ הָיְהְת םלוע תומְמְשיכ תודְסומל
 ועימשה םיונ היִלָע ושדק םיוגּב רֶפוש ועָקִת ץֶראְּב
 רֶסְפט ָהיֶלָע וְדְקּפ ן נכׁשַו ינמ טָרְרַא תוכלממ היֶלָע
 2 יִדָמ יקלמ"תא םיוגָהְילְע ושדק :רֶמְס קָלָיְכ םוָלְעַה
 :ותְלַשְמִמ ץֶרָאדלָּכ תַאְו ָהינְנסלְּכי-תֶאְו ָהיְתוחְפִדדתֶא
 29 זדָוהי תובשחמ לָבְּבילַע הָמָק יּכ לֵחּתַ ץֶרֶאָה שערו
 ל יוצג ולדֶח :בשוי ןיאמ המשל לָבְּב ץֶרֶאתֶא םושל
 םישנל ויה םֶתְרּוְבְג הָתְׁשְנ תֹודָצְמַּב ובשי םהְלַהְל לבב

 גו ןּורי ץך"תארקל ץב :ְהיחיִרְב ורכש ָהִנְכשִמ ותיעה
 וריע הָדפְלְניִּכ לָבָּב ְךְלַמְל דינַהְל דִיגמ תאָרקל דימו
 5 שֶאַב ופרָש םיִמנֲאָהתֶאְו ושבת תֹורבְעמַהְו :הָצָקמ
 8  תואָבְצ הָוהְי רמָא הכ יִּכ :ולהבנ הַמָחְלִמַ ישְנַאְ

 הָאבּ טעֶמ דוע הקירדה תַעןְרנְכ לָבְּבִ"תּב לֶאְרֶשְי הלא
 תפ

 קמ ץמק + 32 המחלמ אכ + 2 גראמי ₪
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 טָבָּב ְךֶלֶמ לצאַרְדְכובְנ ּנמְמַה נלְבַא :ּהָל ריִצְקַה"תַע 4
 :נחידה ינדעמ ושָרכ אלמ ןינתּכ ונעְלְּב קחי לכ ונניצה

 יבְׁשי-לֲא ידו ןויצ תֶבְשי רמאת לבְב-לע יראו יָמֲח הל
 הֹוהְי רַמָא הכ ןכל :םלֶשּור ךמאת .םידשכ ₪

 -זרָא יִתְבְרַחַהְ ךְתְמקְנתַא יִּתְמַקנְו ךּבירתֶא םֶרינְגַה
 -ןועְמ !םיִלְנְל לבב התה : :ּהָרֹוקְמ"תֶא יִּתְׁשַבֹוהְו מי 7
 נָאְׁשי םיִרְפְּכַכ וּדְחִי :בשוי ןיאמ הקר הָמָש םיִנִת 5
 זבָטיִּתְשִמִהתֶא תיִׁשֲא םּמְחְּב : וירא יִרּונְּכ ורע 9

 םָאְנ ויקי אָלְו םלועדתנש וניו ול ןעמל םיִתְרַכשהְ
 :םידּותעדסע םיִליִאְּכ חְבְמְל םיִרְכְּכ םֶדיִרְא : הוה מ
 הָתיה ךיא ץראָהדלּכ תּקַהְת שָפְתִתַו ךשש הָרְכְלִנ דָיַא 4
 וילג ןימָהּפ סה לְבְּבילע הָלָע :םִינַב לָבָּב הָמַשְל 4
 -אל ץֶרָא הברעו היִצ ץֶרֶא הָמשְל הידע ויה :הָתָסְכִנ 5
 יִתְדְקֶפּו :םֶדֶאְרִּב ןֵהָּב רֶבְעַאלְו שיאילֶּכ ןהְּב בש 4
 ויִלַא ּורָהְנאְלְו ויפמ 'עלְּבתֶא יִתאַצִהְו לָבְכְּב <
 :מלמו מע ּהָכותִמ וָאְצ :הֶלפִנ לְבְּב תמוח"סנ םיוג דוע ה

Ae 48םֶכְבַבְל דרידפו  :הָוהייףא ןורָחַמ ושָפנתֶא  
 הדָעמְשַה הָנָשב אָבּו ץֶרֶאְּב תעַמְׁשנַה הָעּומְׁשַּב ּאְריִתו
 :לשמ-לע לשמ ץֶרָאָּב םמָחְ הָעומשַה הָנָׁשּב ויָבֲחאְו

 ּהָצְרַאזלְבו לבב יליספ"לע יתדקפו םיִאְּב םיִמָי הגה ןכל וז
 םיִמְש טְבֶּב-לע נעו :הָכותְב ולפי היֶלָלֲח"לְבְ שוָבִת
 זכידרושה ּהָלדאּובְי ןופצמ יִכ םֵהָּב רֶׁשֲא לכו ץֶרֶאְ

 לבבלדסנ לארשי יללח לפנל לֶלָּבְיסִג .:הָוהְידָאְנ 9
 ודמעת"לא ּוכְלַה בְרחְמ םיִמָלְּפ :ץֶרָאְהילָכְי ילְלֲח ּולפנ
 :בֶכְבְבְלְילַע הלעת םלָשוריו הָוהְיתֶא קוחרמ ורכז

 םירז ואָב יִכ ונינּפ הָמֹלְכ הָתָּפִּכ הָפְרֶח ּנְעַמְׁשִיְּכ ּונְׁשְּב פג
 דםִאְנ םיִאָּכ םימיחהנַה כל  :הוהי תב ישדקמילע 3

 הוהי
 אסי ןיריבס ז. 49. ק ינחידה 106. כ ינעלב ופו4. ק יגניצה 4 7 יממה ₪4. ק יעכא ז. 4



 1 .JEREMIA CAF 91.927 בנ אנ

 ₪ דיִּכ :לֶלָח קנֲאָיהָצרַאזלְכְבו ָהְיְליְְפִילִע יִּתְדקַפּו הָוהְ
 ואָבָי יתאמ ּהזָע םֹוָרְמ רֶאְבִת יכו םִיִמְשַה לָבָב הָלֲעַת
 % לוד רֶבְשְו לָבָבִמ הָקִעְו לוק :הָוהְייסִאְנ הָל םיִדְדְׂש
 הנ ממ דָבִאְו לָבּבִתֶא הָוהְי דרשהיּכ :םיִדְׂשַכ ץֶרָאמ
 :םליק ןִאְש ןתנ םיִבַר םִיִמְּכ םהילנ וִמָהְו לדג לוק
 6 ;דַתְּתִח הרוב ּודְכְלִנ דדוש לָבָּב-לַע ָהיָלָע אָב יִּכ
 א יִתְרַּכְׁשַהְו :םלשָי םלש הוי תֹולְמִג לא יִּכ םָתֹותְׁשק
 םֶלֹוע-תַׁש נׁשיְו הירו ינסו קיתוחפ ָהיִמְכֲחְו היִרָש
 8 דהֶכ | מש תֹוִאְבְצ הָוהי ךֶלֶמַהיסִאְנ וציקי אלו
 רעֶרעֶתַּת רערע הָבָחְרָה לָבְּב תומה תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא
 םיִמָאְלּו קיִריַדְּב םיִמע ועָנָו וחצי שָאְּב םיִהבְנה ָהירָעְׁשּ
 ₪ אינה והָיִמְרִ | הָוצירֶשָא רֶבְדִה | = ּופְעְו שאב
 והְיקְדְצ-תֶא ותָכְלְּב הָיִסְחְמְְּב .הָיְרנְב הָירְשהתֶא
 -רש ְהיָרשי וָכְלָמְל תיִעְבְרְה תנְׁשב לָבְּב הָדּהיידִלִמ
 פ -לֶא אֹוְבְירְׁשִא הָעָרָהלְּכ תֶא ּוהָיְמָר בתו :הָחּנְמ
 זביִבְתְּכַה הָלֲאָה םיִרָבְּדַה"לְּכ תא דָחֶא רַפס"לֶא לָבְּב
 6 ָתיאָרְו לָבְב ךאְבְּכ הָיְרְשדלֶא ּוהָיְמְרַי רֶמאו :לַבָּבלֶא
 ₪ תא הָוהְי ָתָרמָאְו :הָלֶאָה םיִרְבְּדַה-לְּכ תֶא תאָרָקְ
 בשוי ובדתויה יִּתְלבְל ותיִרְכַהְל הֶזה םיקְמַה"לֶא תְרּבד
 6 ריו :הָיְהִת םלוע תֹומְמְׁשִּכ הָמהְּבדַעְו םָרָאמְל
 ןְבֲא ויִלָע רשקת הוה רַפּפַההתֶא ארקל ךְתלַכְכ
 84 -אָלְו לָבְּב עֶהְׁשּת הָכָּכַתְרַמָאְו :תַרפ ֹותדלֶא ותְכַלְׁשַהו
 הָגה"רע ופעַו היִלָע איִבמ יֵכֲֹא רֶׁשֲא הָמָרָה ינְִמ םוקְת
 :ּוהְיְמְרי יִרְבִּד

Car. LUI. QJב1  

 א הַרׁשָע תַחאְו וכְלְמְּב יהיקרצ הָנָׁש תֵחַאְו םיִרְׂשעְָּ
 הְיְמְרי--תב לטימַח וא םשו םַלָשוְריִּב ְךַלמ הֶנׁש
 הנבלמ דיש ו תי

 ירק לטלכת <. 1. ביכ | חנתאב rrr. 58. be 5. 56. איל
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 :םבקיוהי הׂשְע-רְׁשֲא לָכְּכ הָוהְי יִניִעְּב עֶרָה שעיו :הָנְבְּלִמ 3
 ּוכילְׁשה-רע הוה םלְשריִּב הֶתִיַה הוה ףא-לע | יִכ 3
 יהו | = לָכְּב דלַמְּב והיקצ דרו ונְפ לעמ םָתֹוא +

 שדחל רושָעּב יריִשעה ׁשֶדֹהב וטלמל תיִעְׁשְּתַה הֶנָשְב
 םלשּוריילע וליַח-לְכְו אּוה לְבָּב-דלמ רַעאָרְדכובנ אב

 דשְגַכ רֶעְה אָבְתו :ביכס קיד לע נו היל ונח ה
 יִעיִבְרַה שָדָחַּב :והילדצ ךלַמל הָנָׁש הָרָשָעְהיִתְשִע דע 6

 םַעְל םָחְ היהדאלו רָב בָעְרְה קחי שחל הַעְׁשִתְב
 ואציו וחַרְבִי הָמְחְלִמַה יֵׁשְנֲא-לְכְו ריִעָה עקבו :ץֶרָאָה ז

 מַה ןנְ"לערַשַא םיתמההךיב רעש ךְרְד הלל ריִעָהִמ
 ופדריו :הָבְרִעִה ךרד כליו ביִבְס ריעָהְדלַע םיִָשכְו 5

 תרָבְרעְּב והָיִקְרִצדתֶא ינישיו למה ירחא םיְִשַּכיליִח
 ולעיו ךלמההתֶא ושפתיו :ויְלָעַמ וצפנ וליחלַבְו חי
 ותא רדיו תָמִח ץֶרְֶּב הָתָלְבִר לכְּב ךלמדלָא ותא
 םגְוויניעל והיקדצ יִנְּבְתֶא לֵבָּבדְלַמ טחשיו :םיטפשמ

 יהיקדציניעדתֶאְו :הֶתְלְבְרְב טַחָׁש הָדּוהְי יִרְׂש-לְּכ-תֶא ו
 ;רֶלָבָּב טָבְּב=דלִמ והאב םיפשחנב ּוהרְסַאַו רוע
 יִשיִמָחַה שָדָחַכּו  :ֹותֹומ םוידדע תדַקְפַהְדתיִבב והְנתיו
 למל הגש הָרְׁשִע-עַׁשְת תַנש איה שֶדחַל רשְְּב
 רָע םיִחְּבְט"בר ןְדאָרּתְבְנ אב לֵבָּבִדְלִמ רַצאַרדְכְּב
 -תֶאְו הוהידתיבדתֶא ףרשיו :םֶלָׁשוריּב לָבְבִדְלַמ י ינפל
 לּודָנה תב"לְּכיתַאְו םֶלָׁשּורי יתְּבדלְּכ תאו ךלמה תב

 לחלב וצְתנ ביִבְס םלָשורי תומח-לְכ-תֶאְו :שֶאְּב ףֶרָׂש +
 רֶתְתֶאְו םֶעָה תולדמו : םיִחְּבְטבְרתֶא רֶׁשֲא םיִּדְׂשַּכ וט

 ךֶלֶמלֶא לָפנ רׁשֲא םילפגה חֶאְו ריב םיִרָאְׁשנַה םעָה
 :םםיָחְּבַט-בר ןְדֲארוְבְנ הָלָיָה ןומָאְה רֶתָי תֶאְו לָבּב

 םיִמְרְכְל םיתכטדבר ןָדָאְרווְבְנ ריאשה ץֶרֶאָה תוָלדִמּו 1
Meםיבגוילו == ה  

 שס

2 = 

3 re 

r. 4.יקל חב  



 38 .JEREMIA CAP פל. בנ

 גז דתרֶאְו הָוהְיתיִבְל רעא תֶשחְוה יֵדּמַע-תַאְו :םיִבנלּ
 םידְשַכ ּורְּבַש הָוהְיתיִבְּב רֶׁשֲא תָׁשָחְנַה םִידתֶאְו תֹונְמַה
 4 םיִעיַה"תֶאְו תורפההתֶאְו :הֶלְבּב םִתְשחְנילָּכדתֶא ואשיו
 ילכ-לכ תֶאְ ,תופכַהתֶאְ תֶכָרְומַה-תֶאְו תודמזְמַהדתֶא
 ופ דתרֶאְו םיִפָפִה-תֶאְו :וחסל םֶהְב ותְרָשְידרָשֶא תָשָחְַה
 -תֶאְו תורנמהדתַאְו תורפה | תוקְרַזמַהתֶאְו תותְחַמַה
 ףָסּכ ףְמָכירׁשַאַו ב בַהְז בָהְז רָשֶא תויקְנמהדתַאו תופָּכה
 ֶּבַהְו דִחֶא םִיַה םִיַנש | םיִדימַעְה :םיִחְּבִט בָר חל
 A הָׂשְע רֶׁשֲא תֹונֹכִמַה תַחְּת-רְׁשַא תשחְנ רֶעט
 םיִלָכַה-לְּכ םָּתְׁשִחנל לקשמ הָיִחדאְל הוה תיבל המלש
 גו דַמַעֶָה המוכ הֶמִא הָרָשָע הנמָש םידומַעְהְו :הֶּלֲאָה
 עָבְרא ובו ּנֵּבְסִי הָמֲא הָרׂשְע-םיִּתְׁש טּוחְו דחֶאָה
 ג תרֶרָתֹפַה תמיקו תָשחְנ וילֲע תָרְמכְו :בּוְבְ) תוָעְבְצֶא
 ביִבָס תֶרְתופַהדלַע םִנֹוּמִרְו הָכְבְׂשּו תומא שמח תחַאה
 33 םינמרה ויהיו :םינומרו יִנָשַה דומעְל הֶלֶאָכְו תֶׁשֲחְנ לה
 הָכָבְשַהְדדלִע האמ םיִנמְרֶהלָּ הָחר הָששְו םיִעָשת
 4 -זרָאְו שאלה ןהפ הירְׂשיֶא םיחְּבַטדבר הקו :ביִבָס
 חכ ריִעָהְְמּו :ףָּכַה יִרָמש תַשלשדתַאְ הָנְׁשִמַה ןהפ הָיְַפְ
 הָמָחְלִמַה יִשְנַאילע | ד מפ הָיְד"רְׁשַא דָחֶא סירס חקל
 תֶאְו ריִעָב יָאָצְמנרשַא לֶמַה-נפ ו יארמ םיִׁשְנֲא הָעְבְׁשְו
 שיא םיששו ץֵרָאָה םעדתָא אֵּבְצמַה אָבֲצַה רש רפס
 38 ןְרַאָרְזּובְנ םֶתוא חכו : ריִעָה ךֹותב םיִאְצְמִגַה ץֶרָאָה םעמ
 א הכו :הָתְלְבַר לָכְּב ךְלמדלֶא םָתֹוא ליו םיִחְּבַטיבר
 הדּוהי לני תמח ץֶרֶאָּב הֶלְבַרְּבםֶתִמַו לָבְּב למ םֶתוא
 8 "תֶנָשְּב רצארדכוב) הל ֶה רֶׁשֲא םֶעָה הָז :ותַמְדַא לַעַמ

 9 תָנְׁשְב :הָׁשלׁשו םיִרְשָעְו םיִפָלֶא תֶׁשְלָׁש םילוהי עבָׁש
 תוֶאמ המש שפָנ םלשּורימ רצאָרְדְכּובנל הָרְשָע הנומָׁש

eee eeםישלש  
 A קתמקצ 9  יוקובתכ ליצכ ז. 0
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 .CAP 52. בנ הימרי 4

 לָשאַרְרְכוְבְנל םיִרָשָעְו שְלָש תַנָשַּב :םנׁשּו םישלש ל
 זרואמ עכש שָפְנ םידוהי םיחְּכט"כר ןְדֲאָרתְבְנ הָלְנָה
 : תואמ ששו םיִפָלא תַעַבְרַא שָפְנלַּכ הָשִמַחְו םיִעָּבְרַא
osרלמ כה תולְנל הָנָׁש עבָׁשְו םישלשב יה - 

 אָשְנ שֶדְחל הָׁשֹמֲחו םיָרְשֲעְב שרח רֶׂשָע םִנְׁשּב הָדּוהְ
 ןיִקְיִהְי שארזתֶא ותְכְלַמ תֶּׁב לבב ךלמ ךדרמ לייא
 תֹוָבט וּתַא רכדוו :איִלְּכַה תיָּבִמ ותא אָציו הָדהְידְלַמ
 :לָבָבְּב ותא רֶׁשֲא םיִכְלִמַש אָפכְל לַעַמִמ ואָסָכדתֶא ןּת

 ימי" דיִמָת ונפְל .םחְל לַכָא יָאלכ יִדְנַּב תֶא הֶנָשְו ₪
 לֶבְּב-לְמ תאמ ולהְנִתִ דיִמּת תַחְרֲא ותחְראְ :ּיַח =

 ויה ימי לכ ותומ םוידדע ֹוִמיְּב םרָבּ

 ד" רח + 33 קםכלמהי 92 | 7 אולכה צ 81.

 קוחתתנו קוח
 .השמחו םיששו תואמ שלשו ףלא והימרי לש םיקוספה םוכס
 דחא וירדסו .היננח רמאיו .ויצחו .ןמיס םירכנ הישנא לכו

 םינשו םישמח ויקרפו :ןמיס בוכו לא שיא אל .םישלשו

 :ןמיפ כבל לככב הוהי הדוא

Lacs.ו  



 לאקוחי
LIBER EZECHIELIS. 

O-A-P URN 

 א דִדוְתְב ינֲאו שךחל הָׁשֹמֲחְב יעיברָב הנ םישלְׁשבויִהיי
 תואְרִמ הָאְראְו םיִמְׁשַה וחתפנ רָבָכ רֶהְנילַע הלה
 2 תּולנְל תישמחה הגשה איה שֶרְחְל הָׁשְמֲחַב :םיִהְלֶא
 3 זוכְדָּב לאקןחידלֶא הֶוהידרַבְד הָיָה הָיָה ןיִכָיוְי ךלמה
 -דִי םש ויִלָע יִהִּתַו רֶבּכ רהנ-לע םיּדְשַּכ ץֶרֵאְב ןהכה
 4 לֹודָנ ןָנָע ןוֿפָצַהְִמ הָאְּב הַרָעְס חור הָגהְו אְרֶאְו :הָוהְי
 למשה ןיעְּכ ּהָכותַמְו .ביִבָס ול הגנו תַחְלְתִמ שאו
 ה ןֶהיִאְרמ .הָ תויח עָבְרִא תּומְד הָכותְמְו :שאָה ךותמ
  םִיפנִכ עפְראְו תחֶאל םיִנּפ הָעְבְרַאְו :הָּנַהְל םֶדָא תומד
 7 ףֶככ םהילגר ףכו הרשי לר םהילגרו :םהְל תַחֲאְל
 8 תַחַּתַמ םֶדֶא ודי :ללכ תשחנ ןיַעְּכ םיצצנו לע לר
 :םִתְעַבְרַאְל םֵהיֵפְנַכְ םהינפו םהיעבר תֵעַּבְרַא לע םהיפנכ

 י ןִתְכלב ּוכְקִיאְל .םהיפנכ הָתוחֲא-לֶא השא תֶרבִח
 י יפו םֶדֶא נפ םהינפ תומדו :וכלי וְנָפ רְבע-לֶא שיא
 לואמשהמ  רושחינפו םֶתְעַבְרַאל ןימָיַהלֶא ירא
 וג תֹוָרְרפ םֶהיֵפְנַכְו םֶהיִנּפו :ןְתעַברַאָל רשנחינפו ןתעברַאל
 תא תופָכִמ םִיַּתְׁשּו שיא תורבוח םיִּתַש שיאְל הָלעָמְלִמ
 19 דידיה רֶׁשֲא לא וכלי נפ רכעזלא ׁשיִאְו :הָנֵהיִתֹיִג
 15 תיחַה תומדו :ןֶתְכְלב ובָסִי אָל וכלי תכלְל חורה הָמְׁש
 איל .םידפלה הארמכ תורעכ שאלַחנכ םֶהיאְרִמ
 תכלהתמ א Sali יי

 . ראלמז. 18. | ירק ידיו < 8 תיעונש לש 'א םול הרטפה +. 1.
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 .CAP 1. א לאקזחי 836

 קרב אצוי שאָהְדמּו שאל ּהָגְ תויַחָה ןיב תָלַהְתִמ .
 הָגהְו תיַחַה אָראְו :קְוָבַה הֶאְרְמַכ בוש אוַצְר תויחהו 4

usזרַאְרמ ויִנְפ תעכרַאל תויחה לא ץֶרָאְב דַחֶא ןפוא  
 ןתְעְְראל דָחֶא תומְדו שישרתןיִעְּכ םֶהישֲעַמּו פאה
 :ןפואה ךותכ ןפֹואָה הָיִהְי רשֶאּכ םֶדישעמו םהיארמו

 cool ובס אל וכלי םָתכְלב ןֶהיעבְר תֵעברַאלַע וז
 םיניע תֶאלמ םֶתֹבַ םֶהְל הארו םהל הבנו ןהיבגו 8
 םלְצָא ינפואה וכלי ת תויחה תכלְבו :ןתַעברֶאל ביִבֶס 9

 רשא לע :םיִנּפואה ואשני ץֶרָאָה לעמ תויחה אשְנהְבו
 םיִנפואהו תכלל ַחורָה המש וכלי תכלל חורה םושדהַיהי

 וכלי םָּתְכָלִב :םִנּפואְּב היחה חור יכ םֶתְמִעְל ואש 1
 םינפואה ואש ,ץראה לעמ םִאְשְנהְבו ודמעי םֶדַמַעְבּו

 ישארדילע .תומדו  :םינפואב היחה חור יִּכ םֶתְמְִל 29
 םָהיׁשאָר--לַע יט אָרּנַד חרקה ןִעְכ עיקר הָיַחַה
 -ללֶא הָשֶא תורשי םהיפנכ עיקרה תחתו :הֶלְעְמְלַמ
 תֹוּפַכְמ םִיַתְׁש שיאלו הֶנַהְל תוסכִמ םיִתְש שיאל הָתֹוחֲא

 ילוקְּכ םֶהיֵפְנכ לוקתֶא עָמְשֶאְו :םֶהיֵתֹוִג תא הנהְל 4
 הָגַחְמ ליִקְּ הלמה לוק םֶּתְכְלְּב ידשדלוקכ םיִבַר םימ

 רַשֶא עיקרל לָעַמ לוסיה :ןֵהיֵפְנַכ הניפרת םֶדָמַעְּב הכ
 עיקרל לע היפ הָניִּפרִת םֶדמעְב םשארדלע ₪

 לעו אפּכ תומְד ריִפסְְכא האְרְמְכ םשאר--לע רשא
 ואראו :הָלָעַמְלִמ ויִלָע םֶדֶא הַארַמְכ תומד אפכה תומד לז

 ונְתְמ האְרממ םיִבְס הלזתיב שאדהַארמכ למשח עב
 הג שא"הַאְרַמְּ יִתיִאָר השמלוי וינתמ הֶאְרַמִמּ ו

 םֶׁשנַר םְּב ןנָעְב הָיְהְי רֶׁשֲא תֶׁשָקַה הֶאְרִמְכ :ביִבְס ול 8
 קדוהידדובפ תּומד האְרמ אוה ביבְק הגנה הָארמ ןּכ
 *:רמדמ לק עַמּשֶאְ יל לפאו הֶאְרֶאְ

 רמאיו
Dv. 28.ןאכ  
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 2 א אָבְּתִו :ךְתא רפדאו ךיִלנר"לע דָמַע םדאְדּב ילא רָמאַָ
 תא עמְשֶאְ ילנרלע יִנרְמעתו יִלֶא כד רֶׁשֲאכ חור יב
 ג תא ִנֲא חלוש םְדֲאְְּב ילא רמאמ  :ילא רבדמ
 הֶּמַה יקדודרמ רֶׁשֲא םיִדְרִמַה םונ"לָא לארשי יבא
 4 םיִנָּפ ישק םיִנָבַהְו :הֶזה םויה םצע-דע יב ועשפ םֶתֹובֲאְו
 זדפ םהילא תְרַמֲאְו םהילא ךְתִַא חלוש ינא .בל"יקוחו
 ה תי יִּכ וללחידםאו ועמשידסא הַמֲהְו :הוה יִנדֶא מא

 6 םכְדָאְדִב הָּתַאְו :םֶכותְב היה איִבְניכ ועְָיו המה יִרִמ
 םיִנולפְו םיברְס כ אָריִתִדלַא םֶהיִרְבִּדִמּו םֶהַמ אָריִתְדלַא
 תורי םֶהיִרְבִּדִמ בשוי הָּתַא םיכְרְקַעדלֶאְו ךֶתוא
 ז יִרָבדדתֶא ּתְרַבְדְו :הָמַה יִרָמ תיב יכ תָהֲת-לֵא םֶהיֵנֲפַמו
 :הָמַה ירמ יִּכ ולדחְייבִאו ו וטמשידסַא םהילֶא

 6 היהת"לא ףילא רּבַרְמ לֵא-רֶׁשֲא תא עמש םֶדָאְדַב התא
 :דילא ןתנ נֲארְׁשַא תֶא לכָאְו ךיפ הצפ ירמה תיִבָכיִרַמ
 5 שרפיו :רפסדתלנמ ובדהנהו ילא החילש דידהנהו הֶאְראְ
 פיניק הלא ביִתְכְו רֹוָָאְו םיִנָפ הָבּותְכ איָהְוינפְל ּהָתוא
 :יִהָו הָנָהָו

CrP. EA 

 א זרָא לוכָא לוכָא אָצְמִתְרֶשִא תא םָרָאְדַּב יִלֶא המ
 ג -תֶא חתפאְו :לאְרשי תיבדלא רבד דל תאוה הָלְנִמַ

 ןבֶחֶאְדְּב ילא רֶמאַב :תאוה הָלְנמַה תֶא ינלכאה יפ 5
 יִנֶא רֶׁשֲא תאּוַה הְלנמה תֶא אַלַמִת ףיעמו לַכֲאַת ָּךנֶמּב

 מא = קוְקְמל שבדכ יִפְּב יִהִתַו הֶלְכָאְו ףילא ןתנ 4
 ירבדכ ָּתְרַּפְדְו לאךשי תיב"לא אבידל םדָאְְּב יִלֶא

  hsה הָּתַא ןושל ידְבְכְו הָפְׂש יקמע םַעְלֶא אל יב
 הָפָׂש יקמע םיָּבַר םימע לא | אל :לֶאְרשי תיבדלא חיִלָש 8

 ידבכו
 קיזנ ץמק +. 5 ב



 .CAP 3." ג לאקוחי 838

 םֵהיֵלֲא אָלסא םֶהיֵרְבַּד עַמְׁשת"אָל רֶׁשֲא ןושְל יִרְבְכְ
 ובאי אָל לארְׂשִי תיקו :ךילא ועַמְשְי הָמֵה ְךיתְחלָש 1

 לאְרָשיתְִּבלָּכיִכיְלַאעְמְשל םיבא םֶניאיכ ךילאַעָמְשל
 םיקזח ףיגפדתֶא יִתתְנ הנה :הָמֵה בלדישקו הַצְמדיקזִח 8
 ריִמְשְּכ :םֶחְצִמ תמעל קזח ְךָהְצמתֶאְו םהינפ תַמְעְל 9

 תרֶחתדאָלְו םֶתוא אָריִתאְל ּדַחְצִמ יתַתָנ רֶצַמ קח
 םֵרָאְדְּב ילַא רֶמאֹ :הֵּמַה יִרמ תיב יִּכ םֶהיֵנפִמ י

 ְעֶאב ףכבלכ חק ףיִלא רַבֵרֲא רׁשֲא יִרָבּדלָכְתֶא
 םָהיִלַא תְרַפִדְו ךמע נְב"לֲא הֶלוגַהְדלֶא אֵּב ךלו עֶמָׁש גג

 דכאו ועמשידסא הָוהי .יִנדֶא רמָא הכ םֶהיִלֶא תרמַאו
 יכִדְג שער לוק יִרֲחַא עֶמְׁשִאְו חור ינָאְשתַו :ולדְחָי גל
 תוקישמ תויחה יִפְנִכ | לוקו :ומוקממ הוהָי-דֹובְכ ְךורָּב 8

 שער לוקו םֵתְמְעְל םנפוִאָה לוקו ּהָתֹוחֲא--לֶא הֶׁשֲא
 יחור תֶמֲחְכב רמ .דלאו נֵחְמתַו נְתַאְׂשנ חוו :לודנ 4
 ביִכָא לת .הֶלוגַה"לֶא אֹוכֲאְו :הָכְוַח ילָע הוהיהד וט

 בשאו םש םיִבְׁשְ המה רֶׁשֲאְו לבכירהלא םיכשיה
 קדצקמ יהי :םֶכותְב םיִמשִמ םיִמָי תעבש םש 6
 ךָּ :רָמאֵל קא הוה"רפהיהה :"- :יםיִמי תעבש וז

 רֶבָּר יפמ תעשו לֵאָרְׂשִי תיִכְל ְּךִּתתְנ הָפֹצ םֶרֶ
 אָלְו תֹומָּת תומ עַשְרְל יִרמָאב | :ינממ םתוא ּתְרַהְוַהְו 8

 הרַעָשְרִה וכְרדמ עֶׁשָר ריִהְוהְ תרד אָלְו ותְרַהְזה
 התַאְו :שקכא דדימ ומדו תומי וועב עשר אה ותיִחְל ג

 אוה העשרה וָכְרדִמּו ועָשרמ בשדאלו עשר ּתְרַהְזַהיִּכ
 קידצ בושבו :תלצה ךשפנ"תא הָּתַאְו תומי ונּועָב כ

 יִכ תּומָי אּוה וְנְפְל לושכמ יִּתַתְנ לוע הֶשַעו וקדצמ
 רשא ותקְדצ ןְרכות אָלְו תמי ֹותאָטַחְב ותרהוה אל

 יתְלַבל רי ותרהוה יכ הָּתַאְו :שקכא ךדימ ֹומָדְו הָׂשָע 21
RR: oeאטח  

 ק זחוקדצ +. 20. קוספ עצמאב אקספ + 16 ק בשאוז 5.
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 זרָתַאְו רק יכ .הֶיִחָי ויה אָמָחאְל אוָהְו קידצ אָטֲח
 רַמאיו הוהידדו םש יִלָע התו :תְלַצַה ףשפנ"תא 92
 :ךתוא רכדַא םשְו העְקְבַהלֶא | אצ םוק ילא וְאקובץ 

 רוכב דמע הוהי-דובכ םש"הנהו העקבה אֵצֵאְו

 א חור יביאו :ינָפילע לאו רֶבְכירַהנ-לע יתיאָר רֶׁשֲ
 הנכה אב ילא רמאנ יתא רכדיו יִלְגְרדלָע יִנֵדמעַתַ
 הכ םביתובע יְלָע ּונְתְנ הנד םדֶאְדְב הָּתַאְו :ַתיִּכ ךותְּב

 דלֶא קיּפְרַא ךנושלו :םָכֹותְב אצת אלו םַהְּב ּףורָסִאְ 5
 יִרִמ תו יכ חיכומ שיִאָל םֶהְל הירו ּתְמלֲאְו ךכח
 עז םבֶהילֲא תראו ףיפדתַא חָתְפָא ְּךְתִא יֵרְבַרְבּו :הֶמֵה
 כ לָּדחָי | לֶדַחַהְו עָמְשי | משה הָוהָי יִנדַא רַמָא הכ

 :המה המ הי
 ש 02. זץ, ד

 א תקחו נפל התוא הָּתַתְוהנִבְל ףלדחק םֶדְאְֶּב הָתַאְ
 2 ַתְבּו רוצָמ ָהיֶלְע התת ;םלשוריהתא רע .ָהיֶלָ
 תרונחמ ָהיִלָע התו הלל היל תַכפְשו קיד היִלָע
 3 לֶורְּב תכחמ ףלדחק הַּתַאְו :ביִבָס םיִרְכ תילימשו
 -תֶא הָתֹניֵכֲהו רֶעָה ןיִבו יב לרב ריק ּהָתֹיא התת
 תובל איה תוא ָהיִלָע תרצו רֹוצְמב הָתהו הילא דיפ
 4 -תֶא תמשו ילאמְשה .ךחצילע בָכְש הָתאְו  :לֵאָרְשִי
 .דילָע בכשת רשא םיִמיַה רַפְסִמ זע לֶאְרְשתיִכ ןע
 ה רפַסְמְל םֶנע ינַשדתא ףל יּתַתָנ ינֲאַו :םֶנעדתֶא אשת
 : לארשידתיב וע ְתאָׂשנְו םי םיִעָשְתְ תואמַשְלֶש םיִמי
 6 תאָׂשְנְו תינש יִניִמְיַה דע ַתְבַכְשְו הָלֵא-תֶא תיל
 הנעל םִ הקל םח םוי םיִעְכְרא הָרהייתיִב ןועתֶא
 ז הפושח ער דיפ ןיִכְת םלשורָי רוָצְמדלֶאְו :ךְל ויִתַתְ
 9 ףפֶהְת"אלְו םיקובע לע יתְתְנ הָנהְו :ְהיֶלָע ָתאַּב

 ךדצמ
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 דלה חק הָּתַאְו :ףרוצמ ימי ףתולכירע ךדצהלא י דצמ !
 םתֹוא הָּתַתָנו םיִמָסְבְ ןמדו םיִׁשְדֹעַו לופו םירעשו ןיטח
 -רׁשֲא םימוה רֶּפְסִמ םֶחְלְל ףל םָתֹוא תיִשָעְו דָחֶא יִלְכְּב
 :ונלכאת םּוי םיִעְשַתְ תואמ"שלש ףדצ-לע בכוש | הָּתַא

 תעמ םיל לקש םיִרְשָע לולָשַמְּכ ּנְלְכאָּת רֶׁשֲאְֶלָכָאַמו י
 ןיהה תישש הָּתְׁשת הָרּושְמְּב םימּו :ּנְלְכאְּת תעזדע וו
 יללנב איהְו הָנָלְכאּת םירעש תנע :הָּתְׁשִּת תעדדע תעמ ול
 זרֶכָכ הָוהְי רָמאָיַו :םהיניעל הָיְגַעְת םֶדֶאָד תֶאַצ 3

 םהידא רשא םיוגכ אמט םמחלדתֶא לֶאָרְׂשירנְב ולְכאְ
 רָאְמִמִמ אֵל ישפנ הנה הוי ינֲא הָהֶא רמאו :םש א

 הוכ"אלו הָתצ"רעְו יָרושמ יתְלַכָאזאָל הָפִרִמּו הלב
 -תֶא ד יִּתַתָנ הֵאָר יִלֶא רָמאָיו :לונפ רַשָב יפְּב וט

 :םהילע מלא ת ָתישְעְוטְרֲאָה יללג תַחּת רֶקְּבַה עֹופָצ
 םלָשוריב טָחֹל"הטמ רבש יננה םֶדֶאְדִב ילא רמאו = 6

 ןמְמשבו הָרֹשְמִּכ םומו הָאבּ לקשמּב םללְכֶא
 וחָאְו שיא משה םִמְו םחל .ירסחו ןעמל תְש וז

 זנב קמ
 .Car ה ו
 הָיָחָכִּת םיִבְלגה רַעַת הֶּדַה בֶרָחו ךל"חק םדָאְְֶב הָּתַאְו א

 ינזאמ ל קח דנקזלש דשאר-לע תְרַבעְה דל
 ריִעָה ךותְּ לעבה ראב תישְלָש :םתקלחו לקשמ 3

 טרה הָכִת תישְלַשהְדתֶא תְחַקָלְו רֹוצְמַה ימי תאָלְמְּכ
 :םֶהיִרָחִא קיָרָא בר חולל הרות תישלשהו ָהיִתוביִבְ

 םֶהֵמּו :דיִפְנְכִּב םָתֹוא ףְרַצְו רפְסִמְּב טַעְמ םֶשמ .תחקלו | :
 טבתא ָּתַפַרׂשְו שאָה דוְתְלֶא םֶתוא ָתְכלׁשִהְ חכה דע

 רַמֲא הָּכ :לָארׂשי תיב"לָכילֲא שָאהאַצת ּונַמִמ ׁשֲאָּב ה

 היִתוביִבְו ָהיתמׂש םיזגה תב םלׁשורי תא] הוהינרֶא
 .תוצרא =
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 6 =זרָאְ .םיוגהדִמ מ הָעשרְל יִטֶּפשמִתֶא רֶמָתַו +: תוצרא
 ופֶאמ יִטְּפְשִמְּב יִּכ ָהיָתֹוביִבְס רֶׁשֲא תֹוצְרֲאָהְרמ יתוקח
 ז הָוהי ינֹדֲאֹורָמֶאההְּכ ןכְל | :םֶהָּב וכְלְקאל יתוקחו
 אל יִתּוקְחְּב םֶכיִתוְביִכְס רֵׁשֲא םיוגהדמ םֶכְנְמַה ןעי
 רשא םיוגה יטְּפשמְכו םתישע אל יִטפָשִמתֶאְו םֶתְכַלַה
 הוי ינדא רמֶא הָכ ןכל = :םֶתיִשָע אָל םקיִתוְביִבְ
 :םיוגה יניעל םיִמָפְשַמ כותב יִתיִׂשְעְו ינָאדמג יל יה
 זרֶשעָאאל"רָשֶא תאו יִתישָעִיִאְל רשא תא ְךְב יִתיִׂשֲעְו
 לְכאָי תובָא ןכל :דיַתְבְעוְִילָּכ ןַעי דע והָמָכ
 םביטְפׁש ְךְב יִתיׂשְעְו םָתֹובֲא ּולְכאְו םינָכּו ךְבֹותְּב םיִנָב
 באג ינָאח ןכל :חור"לְבל ךֲתירֲאְׁש-לְכיתא יתיר
 ךֵצוקְׁש-לָבְּב תאממ ישדְקמתֶא ןעי אלמא הוה ינדא
 ינאדםנו יניע סוחאְלְו ערגָא ינאדסנו ךיָתעותהלְכְבּו
 ו ּולָכִי בָעְרְבו ותמי רֶבָּדּב ךיתשלש  :לִמְחֶא אל
 ;רישילשהו ךיתֹוביִבְס לפי בְרֶחּב תישילשהו דַכֹותְב
 יִתחְנַהְו יפא הָלָכְו :םָהיֵרֲחֲא קיִרָא בֵרָחְו הרוֲא ַחּוָרלְכְל
 יִתְאְְקְּב יִּתְרַּבִּד הֹוהְי יִנָאיּכ ּועָדְו יִּתְמֲחִנַהְו םָּכ יִתָמֲח
 14 יונ הָפְרָחְלּו הָבְרָחְל י נאו :םָּב יִתְמַח יתילכב
 וט הפודנו הפרח הָתיהְו :רבועלְּכ יניעל ְךיָתֹוביִבְס רֶׁשֲא

eo) 

ue) 

- 

- 1 

= 1 

- 

 ְךְב יתושַעְּב ְךיָתֹוביִבְכ רֶׁשֲא םיוגל הַמְׁשִמּו רָסִמ
 :יתרכד הוהְי יִנֶא הָמַח תוחְכִתְבּ הָמַחְבו ףאּב םיִמָפְׁש
 16 תיחשמל ויהדרַשַא םֶהָּב םיִעְרַה בָעְרַה יצְחְדתֶא יחלשב

 םֶכילְע ףפא עו םכתהשְל םֶתוא חֶלשארֶשַא
 גז הָיחְו בָעְר םֶכיִלַע יִתְחלשו :םֶחָל-הטִמ םכל יִתְרַבְשו
 יג ךילָע איֵכֲא םֶרֵחְוְךָבירְבעי םֶדָו רבו ךלכשו הָעְ
 :יתרְכד וה

 יהיו
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 יִרָהדלֶא נפ םיש םֶדָאְְּב :רמאָל יִלֲא הוהְיירְבְד יהא 3
 -רַכּד ועמש לֶאְרְשִי יֵרָה תְרמָאְו :םָהיֵלֲא אָבְנהְו לאָרְׂשִי 3

 םיִקיִפָאְל תועָבְגלְו םירָהְל הָוהְ נא רַמָאדהכ הָוחְי ינדַא
 :םכיִתמְּב ִתְדּכָאְו בֶרָח םְכיֵלֲע איִבִמ יא ננה תו

 זבציִלְלָח יִתְלפהְ) םֶכיְִמִח ירְּבְשִנו םֶכיִתוְחְּבְמ משו +
 םקילולג נפל לארי נב ירניתֶאיתתנְו םָכיליִלגנמל ה
 לכְּב :םֶכיתֹוְחְבמ תֹוביִבָס םֶכיִתֹומְצע--תֶא יִתיִרְ 6

 ןעמל הָנְמְשיִת תֹמְּבַהְ הֶנְבּרִחִת םיִרָעָה םֶכיִתובְׁשֹומ
 םםֶכיִליִלג ּותְבְשנ רְּבְשִנְו םֶכיִתוחְּבְמ ימשֶאְו ברח

 םֶכְבֹותְּב לָלָח לפ) :םקישעמ חמו םֶכנְּמַה עגנו ד
 ברָח טיפ םָכל תב ירתה :הָוהְי ְָאיִכ םָתְעַדְ 5
 םיוגפ יתֹוא םֶכיִטיְלפ ורכז :תוצְראַּב םֶכיִתוְרְְִּב םִיּנַּב 5

 דרׁשֲא הָנווה םֶּבלתֶא יִתְרּבְשִנ רֶׁשֲא םֶש"ּובשנ רׁשֲא
 טק םהילולנ .יִרְחַא תו םֶהִע תאו ילְעמ ר

 עָדְְו םֶהיֵתְבִעֹות לכל ושע רֶׁשֲא תועְרָה"לֶא םֶהנְפְּב י
 הָעָרָה םָהֶל תושעל יִתְרַבד םֶנְחְילֶא אָל הוי ינאי

 עקרו ְפַכְב הפה הוי ינדא רֿמָאהכ :תאָוה גג
 CH לֶאָרְׂשִי תִיַב תעְר תֹוָכֲוּת"לָּכ לֶא חָא-ירָמָאו ְךלנַרְּב

 תמי רֶבָּדִּב קוחרֶה לפי רֶבָּרבּו רָב בֶרָהַּב רֶׁשֲא ול
 יִתילְכְו תמי בַעְרַּכ רּוצְנַהְו רֶאְׁשִנַהְו לופי םָדָחַּכ םורָּקַהו

 תב םֶהיִלְלַח תיהְּב הָיהְי ֵארִּכ םָתְעַדְו :םָב יִתָמֲח 5
 ולָפְּב הָמָר הָעְב"לּכ לֶא םֶקיִתִחְּבְממ תֹוביִבְס טה
 הֶּתְבִע הֶלאילְּכ תַחַתְוְנעֶר ץעדלָּכ תַחַחְו םיִרָהָה ישאר

 יתיִטְנו :םָהיֵליִלִנ לָכְל חחינ חיִר םֶׁשונֲהְנ רֶׁשֲא םוקמ 4
 רֵּכְדַמִמ הַמׁשְמּ הָמְמְש ץֶרָאָה-תֶא יִּתֲתנְ םֶהיִלָע ידָידתֶא
 ;ְהוהי יאק ּועְדַ םָהיֵתֹבְׁשוִמ לָכְּב הָתָלְבִּ

 יהיו
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 2 א רַמָאדהְכ םֶדָאְרב הָּתַאְו :רמאל ילא הוחזר יה
 תעברא-לע ץקה אָּב ץק לֵאְרְׂשִי תֶמְדַאְל הוי נא
 3 ב יפא יקחלשו ףילָע ץקה המ ץֶרֶאָה תָֹמנַכ
 4 -אָלְו ויָתֹובֲעו"לִכ תֶא ילְע יִּתַתְנְו ךיקְרְפ קמפ
 ןתֶא ךלֶע ךיפרד יִּכ לֹמְהֶא אָלְו יִלָע ינע םָֹחָה
 :הֶוחְי ןגָאיִכ עדו ןייהת כותב ובו
 5 ץק +הָאְב הגה הָעַר תתא הלר הוה ינדא רַמֶא הל
 ז ההיִפָצה הֶאָב הָאְּב גה ולא ץיקה ץקה אפ אב
 דָקְאַלְו הָמּוהְמ םָיה בורק תַעָה אָּב ץֶרָאָה בשוי ולא
 8 ְךְּב יפא יתילכְ דיל יִתְמֲה ְּוַפְׁשֶא בורקמ הת :םיִרָה
 פ "אלו :ךיְתובַעולְּכ תֶא יל יִתַתְה ךיקרְדּפ ךיתְמּפׁשו
 ךיתובעותו ןהֶא ףילָע ךיפרדפ לומחא אָלו יניע םיִחְת
 י םיה הגה והָּכִמ יהי ינא יִּכ םָתְעדְו ןייקת ךְכתְּב
 11 םֶמָחָה :ןודוה חַרֶּפ הָממַה ץֶצ הָרפְצַה הָאְצי הֶאְב הנה
 זבָקְמְהִמ אלו םנֹמֲהַמ אָלְו םֵהַמאְל עשְה"הטמל םק
 12 הָמְׂשִי-לַא הֶנוקַה םויה ענה תעֶה אָּכ :םֶהָּב ּהְנאלְו

 ו רפה יִּכ :הנֹומֲה-לְּב"לֶא ןוָרָח יִּכ לָּבַאְתַילַא רכימהְ
 -לָּכ-לֶא ןוָח"יִכ םֶתְיַח םַײַהּב דֹועָו בושי אָל רָכְממַה-לֶא
 4 יִעָכָּת :וקזחְתייאל ותיח יכֲעַכ שיִאְו םּושי אָל ּהָנֹמֲה

 -לֶא ונוח יִּכ הָמְחְלִמַל ךלה ןיִאְו לפה ןיִכָהְו עוקב
 וט רֵׁשֲא תָיָבִמ בַעְרָהְו רֶבָּדַרְו ץוחַּב םֶרָחַה ּהָנֹומֲהילְּכ
 :ּנָלְכאֹי רֶבָדְו בעְר רעב רֶׁשֲאְו תֹומָי םֶרָחּכ הָדָׂשַּב
 6 תומה םֶלָּכ תיא נויְכ םיִרָהָה"לֶא ֵָהְו הימי וטלפו
 וז :םִיָמ הֶנְלְלח םַכְרּב"לָכְוהְניִפְרּת םיִדָיִהַלָכ נע שיא
 .18 הָׁשּוב םיִנְפ"לַּכ לֵאְו תוצְלַּפ םֶתוא הָתְסַכְו םיקש ור
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 עפ םֶבָהְו וכילשנ תוָצוחְב םֶפְסַּכ ֹוהָחְרְק םָהיִׁשאָרלֶבְבּ
 .הדנל 5

 קיזב ץמק צ. 12. ירק עבוא <. ₪
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 תַרְבָע םֹיִב םליִצַהְל לכויזאל םֶבָהְזו םפְסַּכ היי הָּדנְל
 ללושכמזיכ זאלַמָי אל םָהיעַמּו ועבשי אל םׁשפנ היהי

 םתיבעות ימלצו והמש ןואְנל וידע יבצו :הָיַה םֶנַֹע כ
 ותת :הרנל םֶהְל וֵּתַתְנ ןכזלע וב ושע םֶהיִצוְכַש ג
 יתבסהו :הוללחו ללְׁשל ץֶרָאָה יו יעשרלו ובל םיִרָוהדיְב ל

 : הוללחו םיִצירְפ הָבאָבּו ינופצדתא :ללחו םָהַמ נפ
 הָאְלְמ ריעָהְו םימד טפשמ הָאלְמ ץֵרֶאָה יִכ קיִּתַרָה השע ג
 יִּתַבְׁשַהְו םֶהיִתְבדתֶא ּוׁשְרְְו םיוג יִעְר יִתאָבְהְו :םֶמָח 4
 םולש ושקבו אכירדפק :םהישדקמ ּולֲחְו ns ןואְג הכ
 זריִהּת העמש"לא הָעְמְׁשּו אֹובָּת הוה"לע הוה :ןיאָ =

 :םםינקמ הָצְו ןהכמ דָבאֹת הָרותו איבנמ - ושָקְבּו

 ץְרָאָדהםע ידיו הָמְמְׁש שכלי איש לָבאְִי ךֶלֶמַה יז
 םטְפׁשֶא םֶהיֵמפׁשִמְבּו םֶתוא הָשָעֶא םֶכְרִדִמ הנְלַהְבִת
 :הָוהְי ינאי וָעְדָה
 .CAP. Vl ה ד

 בשוי נָא שְרחל הָשמְחב יששפ תיששה הָנָׁשַּב | יִהָיַו א
 די םש לע לפה נפל םיִבְׁשי הָדּוהי ינקח יתיבְּב
 קחארממ שא"הַאְרמְּכ תּומד ָךַּהְו הֶאְרָאְו :הוְי יִנדַא 2

 ןיעָּכ רֵהֹו-הַאָרַמְּכ הֶלָעַמְלּו ונְתְמִמּו שא הָטמְלו ויִנְתַמ
 אשתו ישאר תַציִצְכ יהו די תנְבַּת הלשיו :הֶלַמְשַחַה 3

 המלשורי תא אָבָתַו םימשהדיבו ץראהךיב | חור יִתא
 הָנּוֿפָצ הָנופַה תיִמיִנְּפַה רעש leeds םיהלֶא תואְרַמְּב

 דובְּכ םשדהנהו :הָנָכמַה הָאְנִקַה למס בשומ םשדרַשא +
 ילא רמו :הָעקּבַּכ יִתיִאְר רֶׁשֲא הֶאְרִמַכ לארשי יהלֶא ה

 ךרד ינע אש הָניִפָצ ְּךֵרַּד יע אָקאָש םֶדֶאְדְּ
 ;ְךוה הָאְנקַה למס חבזמה רעש ןופצמ הנו הָנפְצ

 ישע םֵהָמ הָתַא הָאֹרַה םֶדָאְרְּב ילא רָמאַו :הָאָבַּב 6
 תובעות Onn ו שכנה ושיא |

 ירק םה המ צז. 6. סיסנחחפז.2.ח | ל"צכ צ 25. | ירק והוללחו ד. 21. ז
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 הָקֲחְרל הפ םישע | לֵאָרְׂשִיתיִב רֶׁשֲא תֹולֹדָג תובעות
 7 אביו :תולדְג תובעת הֶאְרִת בּושְת דועו ישדְקִמ לעמ
 :ריקּפ דָהָא-רה הֶגהְו הָאְרֶאְו ְךַעָהָה התא יתא
 8 הנו ריקב רֶתְחֶאְו ריקב אנירְתָח םֶרֶאְְּ ב יִלֶא רֶמאֹּו
 9 תֹועָרָה תובעותהדתֶא הָאְרו אָּב ילָא רמאיו :דָהֶא חַתַּפ
 י תִִנְבִּמִילָכ הנו הֶאְרֶאְו אּובָאְו :הֶפ םישע םה רֶׁשֲא
 -לע הקחמ לאיש תיפ ילולנ"לְכו ץקש הָמֲהְבּו שמה
 41 לֶאְרשידתיב ינקזמ שיא םיעְבְשו .:ביִבָס | ביִבָפ ריקה
 שיאו םטינפל םיִדְמְל םְבֹותְּב דמע ןפְׁשְרְב והיו
 ופ לא רֶמאַו :הלע תְרטקקדנע רתעו דב ותְרַטְקמ
 ףךשהב םישע טַארשיתיב ןנקז רֶׁשֲא םֶדָאְרְּב תיאר
 ונתא הָאר הָוהְי ןיא םירמא יִּכ ותיכשמ יִרְדְחְב שיא
 ופ קדָארת בושת דע ילא רמאוו :ץֶרָאָהְתֶא הוה בז
 14 הַתַפזלֲא יתא אביו :םישע הָמֵה-רַׁשַא תולדג תובעת
 ישנה םּשְדהְנהְו הנֹופצַההלע רשא הָוהְידִתִיִב רעש
 וט םֶדְאְדִּב תיאָרָה יִלֶא רָמאָיַו :ֹומַּתַה-תֶא תוּכְבִמ תובָשי
 ו דלֶא יתא אבו :הָלאמ תולדג תובעות הָאְרּת בּושֶּת דוע
 ןיב .הָנהְי לכיה חתָפ-הנַהְו תימיִנָּפַה הָנהיתיב רצח
 םהירֹהַא שיא הָׁשֹמֲַו םיִרְׂשֲעְכ ַהֵּבְמַה ןיבּו םֶלואָה
 הָמדְכ םֶתיוחּתְשמ הָּמַהְו המדְק םֶהֹיֹנְפּו הָוהְ לכיה-לא
 17 הרה תיבל לכ! טדאדב תיארה ילֵא רמאיו :שמשל

 ץֶראָה-תֶא ּואְלָמיכ הפושע רֶׁשֲא תּובעותַהדתֶא תושעָמ
 -לֶא הָרומְוַה-תֶא םיִחְלש םֶנהְו יִנפיִעְבַהְל ּובְׁשַו סָמָח
 18 לוִמחֶא אָלְו יניע םיִחְתִדאְל הָמֲחְב הֶׂשֲעֲא ינַא-םנְו :םָפַא
 :םָתֹוא עַמְׁשֶא אָלְו לודָנ לוק ינוָאב ּוארְהו

 .Aw Car. IX ם

 א שיאו ריעָה תודקפ וברק רמאל לוד לוק ינוב אָרקִנ
 9 ךרדמ ! םיִאָּב םישְנא הָשש הָגַהְו :ֹוְיְב ותַחַשִמ לכ

 רעש
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 ודב ֹוצּתִמ יִלְּכ ׁשיִאְו הָנופָצ הָנְפִמ | רֶׁשֲא ןיִלָעָה רעש
 ןָנְתְמְב רפפה תֶחָקְו םידפ ׁשּוָבְל םֶכֹותְּב דָחֶאדשיִאְ

 לֵאָרְׂשִייִהלֶאדֹובְכּו :תׁשְחְנַה חכומ לֵצֲא ּודְמַעַו ואבו 3
 תרופה ןַתְפִמ לֶא וילָע הד רשא ברכה לעמ הלענ

 ד ד

 רפפה תֶמָ רֶׁשֲא םיִּדָּבַה שָבְלַה שיִאה"לֶא ארק
 וְתְב ריעַה ךותְּב רבע יִלַא ה הוה רֶמאֹה  :ונְתָמְּב +

 םיחנאנה םיִשֲאָה תוחצמלע ות תיִנְתַהְו םלָׁשרי
 :דלאלו :ּהָכותְּב תושענה תועותַה-לְּכ לַע םיקְנאְּגַהְו ה

 םכיִניִע סָחָתל וכהו וירחא ריִעְב ּורְבע זאב רַמָא
 נְרַהַה םיש ףסו הֶלּותְבּו רוחְּכ ןָז :ולְמְחַתלַאְו 5

 ושָגְתדלַא וָתַה ויִלְעְדדרֶשֶא שיא-דלכ--לו תוחשמל
 :תְִּבהיְְפל רֶׁשֲא םיֶנקְוה םיִׁשְנֲאָב ולחות יִשְדְקִממו

 תרוָרָצַחָהתֶא אלו תִיַּבַה-ִתֶא יִאִּמַט םֶהיִלֶא רַמאיו 7
 ראשו םתֹוכַהְּכ יהו :ריִעְב ּוּכהְו ואְצַו ואצ םיִלְלֲח 5

 תיִהְשַמַה הוהְי ינדא הַא רמאו קַעְָאְ ינפדלע הֶלּפִאְו ינָא
 -לַעְד ָךְתָמֲה"תֶא ָךכפֶשְ לֵארְׂשִי תיִרָאְשילָּכ תֶא הָתַא

 לדג הָרּוהְיְו לארׂשיהתיב ]ו ט יִלֶא רמאיו :םלשורי 9
 כ הָמְמ הֵאְלָמ ריִעָהְו םיִמָּד ץֶרֶאְה אָלְמְּתַו דאמ דֵאָמּב

 יא םו :הָאֹר הוה ןיִאְו ץֶרָאָה-תֶא הָוהְי בע ּורָמָא י
 הֵּנַהְו :יִּתָתְנ םָׁשאֹרְּב םָּכְרִד למחֶא אלו ני םוהָחיאְל 11

 רָבְּד ביש ויִנְְמְּב תַסָקַה רׁשֲא םילּפה שובל | שיאה
 :יִנָתיִוצ רֶׁשֲאָכ יִתיִׂשָע רמאל

 0 א. י ר

 ןְבַאְכ םיִבְרְּבַה שאר"לע רֶׁשֲא עיָקָרָה"לֶא הָּנַהְו הָאְרֶאְו א
 --לֶא רָמאו : :םָהילע הָאְרנ אֵפַּכ תוִמָּד הֶאְרַמְּכ ריפס 2

 :לנלגל תֹיב-לֲא אפ רַמאֹו .םיִלָּכה שכל | ׁשיִאָה
 תרועבמ שאחילַחנ נפח אלמו םורכל .תחתחלֶא

 םיברכל
 ףק ושא לככ +. 11. םמח א"כ +. 9. ל'צכ ד. 8. יק םכניע 914. ירק לא +. 5. ירק דלא ז.4 מ
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 + םיִדְמְע םיִטְרְּכַהְו :ןיעל אבו ריעהילע קרו םיִבְרכַל
 רַצָחָהְתֶא אָלְמ ןעַהו שיִאָה ואבְּב תיכל .ןימימ
 4 ןתפמ לע םּורְּכַה לעמ הָוהְידובְּכ םֶרָו :תִמינְפַה
 הנתֶא הָאְלְמ רַעְחַהְו ןְעַהיתֶא תה אמו תיבה
 ה רָצָחַה ךע עמָש) םיִבּורְּכַה יִפַּכ לוקו :הָוהָי דובּכ
 6 ׁשיִאָה"תֶא ותּוצְּב יהו .וְרְבדְּב יִדשדלא לק הָנציַחַה
 תוניבמ לגלגל תיִּבִמ שא חכ רמאל םידּבַהישבל
 ז -תֶא בּורְּכַה חלש :ָפֹואָה לְצַא דעו אבו םיָבּורְַ
 םיבְרְּבַה תניֵּב רׁשֲא ׂשֵאָה-לא םיבורכל תוניּבִמ ד
 8 תוהו + אצה חכו םיִּדַּכַה שכל יִנְּפחלֶא ןתו אש
 9 הָגָהְו הֶאְרַאְו םָהיִפְנִכ תחת םֵדֲא-דִי תיִנבּת טיב

 פאה האְרמו דָחֶא בור לָצֲא דלא ןפיאו רה
 י םָּתְעַּבְרַאל דָהֶא תומד םֶהיִאְרַמּו :שישרת ןֶבֶא ןעָּכ
 וז תַעָּבְרַאדלֶא םָתְכְלְּב ןָפואָה דוְּב ןפלאה הָיָה רשאּכ
 ָהנְפירְׁשַא םוקָמה יכ ב ופי אֶל וכלי ו םֶהיֵעְבְר
 12 :ברשב"לֶכו :םָהְכְלְב ומס אל זכי וירחא שארה
 ביבס םנניע םיִאְלַמ םינפואהו םֶהיִפְנַו םָהיִדיו םהָמְִ
 18 ּינְָאְב לגלגה אָרוק םָהָל םג פיל :םֶהּנַפוִא םתּבְרַאְל
 1 יִנָשַה נפו םורָכֲה ונפ דָחֶאַה יִנּפ דחאל םיִנָּפ הָעְּבְרַאְ

 ומ מְרַה :רׁשננפייִבָרהְו הירא נפ ישילשהו םֶד נפ
 1 תָכְלְבו :רָבְּכירַהְנְּב יִתיִאְר רֶׁשֲא הָיַחַה איה םיִבּרְּכַה
 -תֶא םיִבּורְּכַה תֵאְׂשִבּו םלצֶא םיִנַפֹואָה וכלי םיִבּורְּכַה
 םכה"סנ םיִנפואָה ובסידאל ץֶרֶאְה לעמ םורל םֶהיִפנּ
 גז חור יכ םתוא ּומְוְרַי םָמֹורְבּו ודמעי םֶדְמָעְּב :םלַצָאמ
 18 דמָעַו תיבה ןּתְפִמ לעמ הוה דֹובְּכ אצמ :םֶהְּב היחַה
 9 מוריו םֶהיֵפנַּכ-התֶא םיִבּורְּכַה יִאְׂשִ :םיבורכהְדילַע

 -ןמ

 ליצכ +. 8.
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 דֹמַעֹו םֶתָמְעְל םנַפֹוִאָהְו םֶתאַצְּב יִנָעְל ץֶרָאָהדְדִמ
 ללאה יהלֲא דובכו ינימדפה הָוהידתיִב רַעָש חַתַּפ

 יהל תחת יִתיִאְר רשֶא הָיחה איה :הלעמלמ םָהיִלֲ =
 ;רֶעְבְרַא :הָמַה םיבּורְכ יִּכ עַרַאְו רֶבָּכ רַהנְּב לארשי 21

 ידי תומדו דהאל םִיפָנְכ עֶּבְרֲאְ רחל | םיִנָּפ הָעְבְרַא
 רֶׁשֲא םיִָּפַה הָּמַה םֶהיֵנְּפ תּומְדו :םָהיֵפְנַכ תחת םֶדֶא 2

 רבעדלֶא שיא םֶתואָו םָהיֵאְרמ רֶבּכ רהנ"לע יתיאר

 :וכלי וָיְנּפ
 .CaP אז. אי אי

 ינומדסה הָוהְידתְיִּכ רעשדלֶא יתא אָבְתַו חור יתא אשתו א
 שיא הָשמחְו םיִרשָע רעשה הַתַפְּב הָגִהְו הָמיִדְק הנופה
 ךָב יהְיְמלְפיהָאְו ךשְדְב הָינואתֶא םֶכיתְב הָאְרֶאְו
 דלא םֶדְאְִּב יֵלֲא רָמאּו :םֶעָה יִרָש ּוהָיְנְ
 : תאָוה ריִעָּב עָרְדתַצְע םיִצְעְיהְו א םיִבָשְחַה םישנאה
 נהנו ריפה איה םיִתָּב תָנְּכ םורָכְב אָל םיִרְמָאָה
 לע לָּפַתַ :םֶדָאְְְּב אָבְנה םהילע אבנה ןכל :רֶשְּבַה

 טכתְרמא ןָּכ הָוהְי רֶמֶמדהְּכ רמָא ילא רֶמאַֹנ הָוהְי חור
 ןכתיפרה :ָהיִתְעדָי ִנֲא םָכָחּוְר תולַעמּו לֶאְרְשָי תיּכ
 "ה ןכְל :לָלְח היתוצוח םַתאְלִמּו תאוה ריִעְּב םֶכיִקְלַח
 קדַמְה ּהָכֹותְּב םָּתְמִׂש רשא םֶכיִלְלַה הָוהָי יִנדַא רַמָא

 םָתאֵרְי םֶרָח :הקותמ איצוה םֶכְתֶאְו ריפה איָהְו רָשְּבַה 8
 םםֶכְתֶא יתאצוהו :הָוחי ינדִא םָאְ םכילע איִבֲא בָרָחְו 9

 :םיטפש םֶכְב יִתישְעְו םיִרְזידִיְּב םֶכְתֶא יִּתַתְנו הָכּותִמ
 םָּתְעַדִו םֶכְתֶא טופשֶא לארשי לובנילע ולפת בֶרְחַּפ י
 יָת םָּתַאְ היטל םכל היהתזאל איה :הוהְי יֵנֲאהַּכ ג
 םָּתְעַדְְו :םֶכְתֶא טפשֶא לַאר שי לּובנזלָא רַשְבְל ּהָכֹותְב 9

 אל יֵטְפְׁשִמּו םפְכַלַה אל ' יפחב רֶׁשֲא הָוהְי ינָאיִכ
MR: Ad Ylםתישע  
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 13 יהיו :םָתיִׂשֲע םֶכיִתוְביִבְס רֶׁשֲא םיוגה יֵמּפְשִמְכּו םֶתיִשָע
 לוק קא יפ"לע לֿפָאְ תמ הְְָדְבּוהְיְטְלּפּ יאַבָנהְּכ
 תיראש תא הֶשע התא הֶלַּכ החי יִנדַא הַא רמאו לג
 ומ םםֶרָאְְּב .+רמאל יִלֶא הָוהְיירַבְ יהיו :לָארְׂשִ
 לָׁשֲא הָלְּכ לֵאָרְשִי תיּב"לָכְו דלא ישְנַא ךיהא הַא
 איה ּנְל הוהו לעמ יקֲחְר םכְׁשורי יבשי םֵהָל המ
 16 יִנֹדֲא רמָא הפ רמָא ןכל :הׁשְרומְל ץראה הָנָּתְנ
 יתֶאְו תוצָרֲאָב םיִתֹוציִּפָה יִכְו םִיוגּב םיתקחרה יִּכ הוי
 ו ןַכְל | םֶש ּואְבִירְשַא תוצְראְּב טעֶמ שדָקִמְל םֶהְל
 םיִמעֶהְןמ םֶכְתֶא יִּתְצְבַקְו הוי יִנדַא למאיה רמָא
 יתת) םֶהְּב םֶתוצפְנ רֶׁשֲא תוצְרֶאָהְִמ םֶכְתֶא יִתּפַסִאְ
 18 =תרֶא ּוריִפַהְו הָמַש ואבו :לֶאְרַשְי תַמְדַאדדתֶא םֶכָל
 גפ םבֶהְל יִּתַתְ .:הֶעְפמ היָתבעֹות"לְכיתֶאְו היציקשדדלְּ
 . קה בל יתרה ֶכְּבְרקְבְוִתִא הָׁשָדָה חוו דָחֶא בל
 -תֶאְו וכלי יִתֹקְחְּב עמל :רֶׂשְּב בל == יתַתְגְו םֶרָשְּבִמ
 םהְל הֶיַהֲא יִנָאְו םָעְל ילדויהו םתא ּשעְו ורמשי יטפשמ
 21 ךלה םָּכְל םֵהיֵתּובעוְתְו םהיצוקש .בלדלאְו :םיקלאל
 ₪ םיִבּורְּכַה יִאְׂשִַו :הָוהָי יִנדַא םָאָנ יִתַתָנ םָׁשאֹרְּב םֶּכְר
 :לאְרְש יהלֶא דובכו םֶתְמִעְ םיִנפואַהְו םֶהיִפְנַכְדתֶא
 5 רמעו ריִעָה ךות לעמ הוהְי דוב טעו :הֶלעְמְלמ םהילע

 א יִנָאָבְַו יֵנְתַאׁשִנ חוו :רִעְל םֶרָקִמ רֶׁשֲא רָהָחילַע
 יִלָעִמ .לעו םיקלָא חירְּב הָאְרַמַּב הָלּגַה-לֶא הָמיִָשַכ
 הכ יִרְבּד-לְּכ תא הָלֹוגַה"לֶא רֵּבַרֲאְו :יתיִאְר רשא הֶאְרִמַה
 :יִנֲאָרָה רֶׁשֲא הָוהְ

 בי 645. אז[ בי
 ג א יִרָמה"תיפ ךותפ םֶרָאזב :רמאל ילא הורד יָה
 םהל םִיֹנֲא ואר אלו תוארל םהָל םניע רשא בשי הָּתַא

wi WARK 7עמשל  
 ל"צכ .v 19. ןח אי
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 -ןְב הָתַאְ :םה יֵרְמ תב יִּכ ועָמָש אָלְו עמְׁשְל 3
 תילו םקיניעל םָמוי הלו הלוג יִלְּכ ףל השע םֶדֶא
 תב יִּכ ּואְרָי ילוא םהעִעְל רחא .םיקְמלא דמוקממ
 הנעל םֶמֹי הֶוג יִלְכַּכ ףילכ תאצוהו :הָמֲה ירמ
 זכהיניעל :הלוט יִאְצִמְּכ םהיניעל בֶרְעְב אֵצַה הָתַא
 עושה ףתָּכילע םַהינְִל זו תאַצהְ ריָקב ְְלרֶתֲח
 "וכ ץֶרָאָהדתֶא הֶאְרַת אלו הָפַכְת ִיְנָפ איצות הַטְלַעְּב
 יִטָכ יהוצ רֶׁשֲאַכ ןכ שאו :לֶאְרְשי תובל ךיִּתַתְנ תפומ
 כ ריק ילדיתרתח םֶרעָבּו םֶמְו הלו ִלְככ יתאצוה
 יהו :םהינעְל יתאָׂשְנ ףֵתָּכ"לע יתאצוה הָמְלעָּב
 דֶלֲא ורָמָא אלה םָרֶאְדַב :רמאל רכב יִלֶא הנהידרבד
 זבָהיִלַא רֶמָא :השע הָּתַא המ ירמה תיב לאְרְשְי תב
 םבַלָשּריִּכ הוה אָשמַה אישה הוה נא רמָא ה

 םֶכְתְפּומ יִנָא רַמָא :םֶכֹותְב הָמהְ"רֶשֶא לאְרשי תיִּבְדלְכְו 11
 ;וכלי יבש הלב םהְל הָשָע ןּפ יִתישָע רֶשַאְּ

 ריִקּכ אָצְו הָמְלַעְּב אשי כלא םֶכֹותְבירְׁשֲא אישְנַהְו 9
 ןיעל הֶאְרְאל רֶׁשֲא ןע הָפִכִ וִנָּפ וב איִצוהְל ּורְתַחַ

 שפתו ויִלָע .יִתְשרתֶא יתְשרפו :ץֶרָאָהְתֶא אוה 9
 דאל ּהָתואְו םילשפ ץרא הֶלָבְב ותא יִתַאְבַהְו יִתְדוְצמְּ

 ויִפנָאלֶכ לרוע ויִתביִבְס רֶשֶא לכו :תומָי םשו הֶאְרַו 4
 ינאי עדו םָהיֵרֲהֲא קיִרָא ברח הורדדלכל .הרָוא יט

 :תִֹצְרֲאְּכ םָתֹוא יִתיִרְו םיוגפ םֶתוא יִציִפַהְּב הוה
 ןעמל רֶבּדִמּו בערמ ברחמ רפְסִמ ישא םֶהמ יִתְרַתּוהְו 6

 ּעְדיְו םש יאֵּבירְׁשֲא וב םֶריִתֹובֲעות"לּכיהָא ּורּפס
 דָּב :רמאל ילא .הָוהְזרבְד יקי :הוהְי ינָאיִכ
 :הָתְשתהֶנָאְְבו הֶזְְרְּב ימי לכאה שער ךמחל םֶלָא

 יבשויל הוה ינדַא רמָא-הַּכ ץֶרָאָהדטעזלָא ָתְדמֲאְו 9
Srםלשורי . 
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 ולכאי הְנאָדּב םֶמְחל לֵאָרְשִי תַמְדַא--לא םַלָׁשרי
 ּהָאלמִמ ּהָצְרַא םשת עמל תש ןומְמְשּב םָהיֵמיִמּ
 כ הדְנְבְרֶחֶּת תובשונה םיִרְעָהְו ּהָּב םיבשיה"לַפ םמָחִמ
 21 יה :הוהְי ינאדיפ םָּתְעַרְו הָיהְת הַמָמְׁש ץראָה
 22 בכל הוה לׁשִמַה"המ םֶרֶאְָּ :רמאל יֵלֲא הוהּי-רַבְד
 וחיל דכֲאְו םימָיה וכראָי רמאל לארשי תַמְדַאלַע
 23 תא יתבשה הו .ינדא למָאזהכ םהילא רַמֲא ןכל
 רָּבִּדְדִא יִּכ לֶאְרְשי דוע ותא ולשמידאְל הוה לָׁשְמַה
 24 וע היה אל יִּכ חדל רבְדּו םימיה וברק םֶהיִלָא
 הכ יִָאְויִּכ :לֶאְרְשְי תי ְךֹותְּב קֶלְח םָסָקִמו אש ןְזח"לְ
 ףשמת אל הֵׁשעו רֶבְּד רכדֲא רׁשֲא תא דּבִדַא הוה
 אנ ויתישעו רֶבָּד רֵּבַדֲא יִרָמַה תיִּב םֶכיִמיִב כ דוע
 2 ראב ב :רמאל יֵלֲא הוהָי"רַבְד יִהָיַו :הֶוהי יִנדֶא
 זכימיל הוה .אוה"רשא יזהה םירמא לָאְרשידתיב הנה
 5 הפ םַהיִלַא רַמֲא ןכְל :אָּבִנ אּוה תוקוחר םיתעְלּו םיפר
 רֵּבַרֲא רֶׁשֲא יֵדָבְּדילְּכ דע ךשמתדאל הוהי יִנדֶא לַמָא
 :הָוהָי יִנדַא םָאְנ הָשָעַו רֶבּד

 ני .Car. XU גי

 2 א יִאיִבְנ-לֲא אֵבְנַה םֶדָאְרִּב :רמאל יִלֵא הָוהְיזרְבְד יהי
 -רַבְד ִעְמְש םָבלִמ יִאיִבְנל ָהֶרמֲאְו םיאְבּה לאָרְׂשִ
 3 םםיִלְבְנַה םיִאיִבְנה"לע יוה הוי יִנדַא רַמָא הָכ :הוהי
 4 תִּבְרָהְּכ םיִלָעשְכ ּאְר יתְלבְלו םחור רחא םיִכְלְה רֶׁשֲא
 ה דָהְנ רנו תּוצְרְפַּב טָתיִלֲע אל | :ִּיָה לֶאְרְשַי ִאיִבנ
 6 אוש ּוזח :הָוהְי םִיְּב הָמְחְלַמַב המעל לארשו תיכ-לע
 לֲחו םחלש אל הוה הָוהְידִאְנ םירמאַה בכ םֶסֵמ
 ז בכ םפקמו םֵתוַח אָושחדהְוָחמ אַ :רָבָּד םִיקָל
 :יִּתְרַבַד אל נאו הוהידסָא) םיִדְמְאְו םָתְרֹמֲא
 8 םוָּכ םתיוחו אנש םֶכְרָבַד ןעי הוה .ינדא למָא הכ ןכל

 ןבל ₪4
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 דלא יי הָתְיהְו :הֶוהָי נֹדֲא םֶאְנ םכיֵלֲא ננה ןכְל 5
 ויהידאל ימע וסב בְֶּכ םיִמסְּקַהו אָוָׁש םיןחה םיִאיִבְנַה
 אַל לֵאָרְִׂי תַמְדַאדלֶאְו ּובֲהָּכִי אָל לֵאָרְׂשיײתיִּב םתְכִבּו

 -תֶא עטה ןעיבו ןשי :הָוהָי ינדא ונאדיכ םָתְעַדו ּואָבְי י
 םיִחָט םנְו ץיח הגב אוהו םולש ןיאו םולש רמאל מע

 ףטוש םשג | היה לפיו לפה יחל רֵמֲא :לפָּת ותא גג
 :ַעְקְבְּת תֹורְעְס ַחּורְו הנלפת שיִבָגְלִא ינבא הֶנִַא

 רַשֶא חיטה הא םֶכיִלַא רַמָאַי אֹולַה ריקה לַפָנ הנו ו
 יַחּור יתעמבו הוהְי ינדא רמֶא הָל ןכל :םָתַחַט 8

 שיבָגְלא יגְבִאְו היי יִפאְּב ףטש םשנְו יֵתְמֲחְב תֹוָרעְס
 ילַפִת םָתְחש"רְׁשַא ריקה"תֶא יתְסרַהְו :הָלָכְל הָמֲחְכ 4

 ּהָכותְּב םֶתיִלְכְ הֶלְפִנ ודסי הָלְננְו ץֶרָאָה-לֶא והיתה
 םיחטכו ריִקַּמ יִתְמְחְתֶא יָתיִלְכְו :הָיהי ינָאחיִּכ םָּתעַרְו וט
 יאיבְנ :ותא םיהטה ןיִאָו ריקה ןיא םָכְל רמאו לפת ותא 6

 םלָש ןח ּףל םיזחהו םלָשורְלֶא םיאבנַה לאְרֶשי
 ביש םֶדָאְדְב הָּתַאְ :הֶוהָי ינדא םִאְנ םלש ןיִאְו ד

 היל אבהו ןהּבלמ תואְבִנְתִמַה ךמע תּנְבִלֶא נפ
 זרותְסּכ | חל יוה הָוהָי ינדַא | רמָא-הכ ּתְרַמְאְו 8

 -לָּכ שאר-לע תּוחָפְסִמַה תושע יד .יליִצאלְּכ | לע
 תושְפּה ומעל הָנְרְוצְת תושפנה תושָפִנ דָדוצְל הַמוק

 םירועש ילעשב ימַעְדלֶא יתא הנללַחתַו :הָנַיַהת הָנָכָל 9
 תויחְלּו הנֲהמְה"אְל רֶׁשֲא תושפנ תימָהְל םחְל יִתוָתְפַבּ
 :בְכ יִעמׂש ימעל םֶכְבְכְּב הניֲחֲתיאל רׁשֲא תוׁשפנ

 הֶנָכיִתותְסּכְ"לֶא ננה היה ינדַא | רמָאדהכ ןכל כ
 יתערקו תוחרפל תֹוׁשְפְנַה-תֶאםַׁש תודדצמ הָנִתַא רשא
 זבה רֶׁשֲא תושָפְנַהתֶא יּתְחַּׁשְו םְכיִתְור לַעַמ םֶתא

 םכיִתְְפְסמִתֶא יִּתְעַרהְ :תִחְרְפְל םיִשָפתֶא תְדְרְצַמ ג
 יתלצהו

 ךומסב ץמק ז. 9.
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 פ אל ינַא רש ו תואְכה עי :הָוהְ יִנָיּכ תר

 ה יפרלמ םועיהלכל שר יד חלה דק
 23 דע הָנְמסקתאל םֶסָקָו הֶניֹוחֲה אל אָוָש כָל :ּותיִחַהְל
 :הָנהְי יִנֲאיִכ ןָתְעַדו ןָכָדימ ימַעדתֶא יִתְלַצהְ

 ה .Car. XIV די

 2 א יהיו | = ונפל ובשיו לֵאָרְׂשי ינקזמ םישְנַא ילֶא אובמ
 ג ּולַעַה הֶלֶאַה םיִשְנִאַה םֶרֶאְְּב :רָמאל יִלָא הוהידרבד
 שראה םינפ הנ ּונְתְנ םנע לושכמו םכל-לע םָהילולְ
 4 ןםָהילֲא תרמאו םֶתואדרְּבַד ןכל :םֶהְל שרדא
 רֶׁשֲא לֵאָרְשִ תיִּבְמ שיא שיא הָוהָי יִנדֶא | רמָא-הכ
 ויִנָּפ חָכְנ םישי ונע לושכמו ופלדלא וילּולְנתֶא הלעו

 זוילולג ברב הָב ול יתָנענ הוה נא איבְנַה"לֶא אָבו
 ה יִלָעַמ ּורזָנ רֶׁשֲא םָבְלְּב לֵאָרְׂשִײתיִּבדתֶא שפִּת ןעַמְל
 8 ילֵאְרְׂשִי תיַבזלֲא | רַמָא ןֵכָל :םֶלְּכ םֶהיִלולנְב
 לעמו םכילולג לטמ וביִשֶהְו ובוש הֹוהְי ינדא רמָא הָּכ
 ז זרפמ שיא שיא יִּכ :םֶכיִנָפ ּובישה םכיתבעוהלכ
 שקעו ירחאמ רעו לֵאָרְׂשִיִב רוניזרשא לגהמו לארשי
 -לֶא אבו נפ הכנ םישי ונע לׁשְכמו ובְל-לֶא יו

 יל ותחת .ּיִכ וליהנעג הוהְיְרנא יב לשר איבה
 ויִתְרְכַהְ םיִלָשָמְלו תוֶאְל .והיתומשהו אּוהַה שיִאָּב
 9 הֶתְפָיִכ איבנה| | :הָיהִי נֲאיּכ םָּתְעַדִו ימע ךותמ
 -תֶא יִתיִטְנו אוהה איבְגה תא יִתיִתָּפ הוה יִנַא רב רד
 י םעע ואש :לֶאְרְשי ימע דותמ ויתרמשהו וילָע יד
 11 -תיב דע שתיזאל ןעמל :היהי איבְנה ןועּכ שרדה ןועכ
 ילדויהו םהיעׁשפלְכְב רוע יאמטידאלו ירחאְמ לֶאְרשי
 :הָוהָי יִנדַא םָאְנ םיהלאל םהְל היחא נאו םָגְל

 יהיו ה א ₪ כ
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 יִלְאָטָחָת יִּכץֶרֶא םֶדְאְדְּב :רמאל ילֶא הָוהיזרבד יהנ 2
 הל הממ הל יִּתְרבשו היִלָע י יִדָי יִתיֵמְנְו לעמלעמל

 ויהו :הָמֵהְבּו םֶדֶא הָנִמִמ יִּתְרְכַהְו בָעְר הָביִּתְחְלשהְ 4
 מַה בואו לאנה ַחָנ ּהָכותְּב הָלֶאַה םיִׁשְנֲאַה תשלש

 זדעְר הוחל :הוהְי ינדא םִאָנ םֶׁשֹפַנ ולצני ז םֶתָקְדְצְב וט
 יִנָּפִמ רב יִלָּבִמ הָמְמׁש הָתיהְו הַתְלְכַשְו ץֶראְּב רובע
 ינדא םֶאְנ יִנָאיַח ּהָכֹותְב הלאה םיִשָנַאָה תֶשלש :היחה
 ץֵרָאָהו לצו םדבל הָמֲה וליצי תֹנָב"םֶאְו םיִנָּבדמִא הוה

 מְרַמֲאְו איקה ץֶרָעְהילע אבא בֶרָה וא :הָמְמְש הית וז
 תֶשלשּו :הָמָהְבּוָרֶא הממ יִתרְכהְו ץֶרֶאְּב רַבֲעַת בֶרָה 5

 וליִצי אֶל הוי ינדא םָאְנ ינָאדיַח ּהָכֹותְּב הָלֶאָה םיִשְנֲאָה
 -לֶא חֵּלֵׁשֲא רָבָּד וא :ּולַצָני םֶּדֹבְל םה יִּכ תֹנְבּו םִנָּב 9

 הֶנמִמ תיִרְכַהְ םֶרָּב ָהיֶלָע יֵתָמֲח יִּתְכַפַשְו איקה ץֶרֶאָה
 םםָאְנ יִנָאיִח ּהָכֹותְּב בוא לאנד מו :הָמֵרְבּו םֶדֶא כ

 וליצי םָתָקְדַצְב הָמַה ּוליצי ת"א ןְּיסַא הוי נא
 ;העכרַאיכ א הוה ינדא רַמָא הכ יב :םָׁשפַנ 1

 יְִַּׁש רֶבדְו הער הָיִחְו בָעְרְו בֶרָה םיִעָרָה ו יִמפְׁש
 זרֵנַהו :הָמֵהְבּו םֶדֶא הָנממ .תיִרְכַהְל םלשורידדלֶא 22

 םיִאצְו םנֵה .תונָבּו םיִנָּב םיִאָצּומַה הטלפ ּהָּב-הַרְתֹ
 -לע םהְמַחנְו םתֹוליִלֲעתֶאְ םָּכְרַּד-תֶא םֶתיִאְד םֶכיִלֶא
 יתאבה רׁשֲא-לּכ תא םלשורידלפ + יתאָבַה רשא הָעְרַה

 םתוליִלָעְתַאְ םֶכְרַּד-תֶא ּואְרְתחיִּכ םֶכְתֶא ומחנו :ָהילֲ 93
 םִאְנּהָב יִתיִׂשֲערְׁשֲא-לְּכיתֶא יתישע םנח אל יכ םַּתְעַד
 :הָוהָי יִנדֶא

 .Car. XV ומ ומ
 -ץע הָיְהְזהמ םרָאְדְּכ :רמאל ילא הָורי-רבְד יִהָבא 2

 חקיַה :רעוה יִצֲעַּכ יָה רֶׁשֲא הומה ץעלָּכמ ן פנה 3
CMR 07 0ונממ  
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 תולתל תי ָמַמ וחקייסא הָכאָלְמְל תֹושֲעַל ץע ממ
 4 ויָתַוצְק ינש תַא הָלְכָאְל ןּתנ שאל הנה לבל וָלָע
 ה ֹותויָהְּב הנה :הָכאְלְמְל חלה רג ּוכֹותְו שאָה הָלְכָא
 רח הְתַלְכַא ׁשֲא-יִכ ףא הכאְלמל הֶשָעָ אל םיִמָת
 6 קדוהי יִנדַא רמָא הָּכ ןכל :הָכאָלְמל דוע הֶׂשֲעַנְו
 הָלְכָאְל ׁשֵאְל ויֵתַתנ-רְׁשַא רעה ץֵעְּב פנץ רֶׁשֲאכ
 ז שָאָהְמ םֶהָּב יִנָּפתֶא יֵּתַתנְו :םלשורי יֵבְׁשִי-תֶא יּתַתַ כ
 דרֶא יִמושּב הָוהי נָא םְתעַדְו םָלְכאֵה שָאָהְוואָצְ
 8 םָאָנ לעמ ּולָעְמ ןעי הממש ץֶרָאְק"תֶא יִתַתְנ :םֶהְּב יִנּפ
 הוה נא

Car.XVI. IDוט  
 2 א םֶלָשּוְרְיִתַא עדוה םֶדָאְרִּב :רמאל ילֶא הוהָ-רבְד יה
 3 םלשוריל הוה ינדא רמָא-הכ ָּתְרַמָאְ ;ְהיִתבעותתָא
 מאו יִרמָאְה ךיִבֲא ןנענְכַה ץֶראמ דימדלֶמו ךוְרֶכמ
 4 דש תַרְכיאְל ךֶתוא תֶדָלּוה םויְב ךיתודלומּו :תיּתַח
 לתחַהְו תחלמה אל טלָמָהְו יעשמל תצחְר"אל םימבו
 ה הּלֲאַמ תהא ךְל תושעל ן דיל הסחיאל :תָלָּתַח אל
 םויּב ךַשפנ לַעְנְּב הָדָׂשַה ibe יִפְלָשָתַו ךיִלָע הָלֵמֲהְל
 8 ךָמָדְּב תְסָסּוּכְּתִמ דאְרֶאְו ליִלָע רבעֲאו :ךתא תָרָלְ
 ז חַמָצְכהַבְבְר יי ךימְדְב ךָל רמאְו יח ךימדּכ ךל רַמָאְו
 םִיַרְׁש םיידע ידעּפ יאֹבּתו ילדו יִפְרַּ ףךיּתַתְנ הָרָשַה
 8 ָךאְרֶאְ לע רבעֶאְו :הָיִרעְו םֶרע ףאְו חמצ רָע ונכְ
 דתורע הָפַכִאְו דיל יפְְּכ שראו םידד תע ךַּתַע הנו
 ייִהַתַו הָוהְי ינדַא םָאְנ ךֶתא תיִרְבב אובָאְו דל עַבָשֶאְ
 9 :ןמּשּכ ךכְסַאְו ךילעמ ךימד ףטֶשַאְו םימּ ךצֶתְַאְ גיל
 י ךפכַאו שש ּךָשְּבְחֶאְו שחֶת ו ּךלעְנִאְו המקר דשּבְלאְ
 11 "לע דיִבְרְו ךידיילע םיִדיִמְצ הָנְתֶאְו ידע ךָדְעאְו :ישָמ

 ךנורג |
 ןשונד ןישר יב ול. קווש ותא שנד +. 4 זייט = קדכ ץמק +. 5. 2.ויט



 .CAP 16. .וט לאקוחי 856

 ;ררטעו ךינְָא--לע םילינעו ךפַא-לע םז ןּתֶאְו רג גפ
 יִשָמְו ישש ְׁשֹובְלמּ ףְקַכְ בָהְ ידעו :ךשארב תָרָאְפת 3

 דאָמ רֵאְמִּב יפו יְִּלְבִא ןמָשְו שבו תֶלָכ הָמְקרו
 ליִלְּבויכ פב םייגפ םש דל אצו :הָכולְמל יחְלצתו +

 דו יןדא םֶאְג ךילע יִּתְמש-רֶׁשֲא יִֶדָחּב אה
 ְךיֵתּנְוַּת--תֶא יקְפְשתַו ךמשדלע ינו ְךיְְִב יִחְטְבִתַו וט
 תֹומָכְךֶליִׂשֲעַתנְךידנְּבִמ יקקתנ :יהידול רבֹועהלָכ-לע 6

 יִלָּכ יחקפנ :הָיִהְי אָלְו תֹוִאְב אָל היל ינו תֹואְלְט וז
 ךְלד-ישעתו ְךֶל יִּתָתָנ רשא יפסּכמו יִבָהְומ ךּתְראְּפִת

 םיִפכִּתַו ךתְמקר יִדְנְּבתֶא יחקתו :םָבְדיִנזַּו רָכָז ימְלַצ 3
 ךל יתַתְערָשָא 'מחלו :םהינפל יִתָתָנ ירק נמו ו

 היִרְל היפ הית ךיִתְלְכאַה שכרו ןְמׁשְו תלפ
 ָךיתֹנְיתֶאךינְביתֶא יחקתו :הָוהְי ינדא םָאנ יה חה כ

 :ְךְחּוַּתִמ טעֶמַה לֹוָכֲאַל םֶהָל םיּבְזּתו יל תדַלָי רֶׁשֲא
 זרַאְו :םֶהָל םֶתא ריָבעַהְּב םנּתּתַו יִנְבדתֶא יֵטֲחְׁשתַ 7

 קיה יָרעְנימתֶאיִּתְרַכְז אל ְךוְנַהְְךתבעותלכ
 כ יִרֲחַא יהו :תָיָה ּדַמָדְכ תספוכתמ הֶיְרעְו םֶריֵע 3

 דישעְתו בג ךלדינְתו :הָוהְי ינדא םָאְנ יואי ְךָהֶעָר
 ךַּתְמְר תיִָּב ְךֶרֶד ׁשאָרלָּכילֶא :בִחְדלְבְּב הָמְר ךְל הב

 יּבְרַתַו רכועדלְכְל ךִיְלְנְרתֶא יָקׂשַפְתו ףיפתא יִבָעְתִּת
 רֶׂשְב ילְדּג ְךנְכַׁש םיָרְצִמדנְבילֶא ינזתו :ָתַּּת-תֶא <
 ְךְילְע יִדָי יתוטנ הגו :ינְסיִעְכַהְל ךַתְנְומדתא יִבְרַתַו לז

 םםיּתְׁשְלַפ תֹנְּב ךיתאגש שָפְנִּב תאו דקח ראו
 יִתְלִבִמ רושא ינְב-לֶא ינתן :הָמְ ךּכְרדִמ תֹומלְכְּנַה 8
 -לֶא ךתונזפדתֶא יִּבְרּתו :ְתעָבְׂש אל םגו םיִלִתַוְךָתְעְבָׂש 9
 הָלְמַא הָמ :תעָבְׂש אל תאָוְּבְדסנו הָמיִדְׂשַכ ןענָּכ ץֶרָא ל

 קרשעמ הָלֲא-לָכיתָא ךתושעפ הוה ִנֹרֲא םָאָנְתְבל
 -השא

 יוק ךיחונזת צ.96. ירתיצ.22. ק ךיתונזתמ צ. 20. | יי ריתי צ 13 8
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 31 ךְתְמְרו ךְרדילְּכ שאָרְּב ךּכִנ ךיִתונְבְּב :תֶמְלַׁש הגז הֶׁשֲא
 32 הָׁשֲאָה :ןֶנְתֶא סלקל הָניַּכ יתיִיָהדאְלְ בֹוֲחְר"לְכְב יתיִׂשָע
 9 נתי תונולָכְל :םיִרְזיתָא הָקּת השיא תַחּת תַפְאְנְמַה
 םֶתֹא יֵדֲחְׁשִּתַ ְבְהָאְמילְבְל + ְךינְדְנתֶא ּתַתְנ ּתַאְו הָדָג
 % םישָנַהְדִמ ךפה ביה :ףוונזתּב ביִבָּפִמ :ךולא אבל
 תלו ןֹנִתֶאְו ןָנְתַא ךתתבו הנוז אל ךירחאו יִתּנוַתְּב
 ?-הָכ  :הוהי"רבד יעמש הוז ןכל ְּפָהְל יה ךל
 7 רתוהע הלו ךתשחנ ךפשה ןע הֹוהי ינדא רַמָא
 ימדכו תובעת יִלּולְגלְּכ לעו ךיבַהֶאמדלע ףיתּונְַתְּב
 גז ךיבֲהַאְמלְּב-תֶא ץֵּבִקְמ נגה כל :םָהָלְתַתְנ רֶׁשֲא ְּךינְב
 רׁשאדלְּכ לע ּתְבַהֶא רׁשֲא-לְּכ תֶאְו םהיל ְּתְבָרַע רֶׁשֲא
 םָהָלֲא ךתורע תילו ביבְסִמ דילע םתא 'תצּפִקְו תאנש
 38 תַכפׂשְו תופאנ יֵטְפְׁשִמ ךיּתְמפְשּו ְְְרַע-לְּכ"ה וארו
 עט ּוָפְרָהְו םֶרָיְּב ךְמא יּתַתְ :הֶאְנְקְו המח םֶד ךיתַתִת םָּד
 ילְּכ וחקלו דִידְנְּב לתא וטישפהו ךיממר וצו בג
 מ ּוָמנָרו לחק ךילְע ולַעְהְו :הֶיִרעַו םריע ךוחינהו ךתְראָּפת
 41 שָאְּב ךיִתְב ָפְרְשְו :םֶתובְרחְּב ךוקְפִכו ןֶכֲאְּב ךתוא
 הֶנּזִמ יתּבָשִהְו תוּבַר םיִשנ ניל םיִטָבְׁש בוש
 4 יתָאנִק הרסו דב יִתַמַח יתחנהו :דוינתת אל ץי סאב
 43 :הרכחאל רשא ןע! :דֹוָע סַעְבִא אָלְו יתטקשו ךממ
 ןְּדָּכְרַּד אה יאס הָלֲאלְבב ילו ךירוענ מתא
 לע הָמּוהְתֶא תשע אָלְו הוה ינדא םאל יִּתְתְנ שאָרְּ
 44 הָמָאּכ רמאל לְׁשְמי ךילָע לׁשמַהלַּכ הנד זית
 המ ךַתוחַא תֹוחַאְו ָהנֶבּו ּהָשיִא תָלעג תַא ךמאתּב :ּהָתְּב
 :יָרֹמֲא ןָכיבאו תיתח ןֵכמֲא ןֵהינְבו ןָהׁשְנַא לעג רֶׁשֲא תא
 6 "לע תֶבְשויַה ָהיִתנְבּו איה ןורמש הלחנה דתוהַאו
 דס ךנימימ תבָשויִה ךפמ הָנֹמְּקַה ךתוחאו ךלואמש
 היתונבו ב ו

 התפב נה . 41. | ודתפב ינה 2916. שגדב כה ף. 84. | 3 ריתי צד. 1.
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 תשע ןְהיִתובעֹותְכו תלה ןְהיִכְרַדְב אֵלְו ָהיִתֹנְבּו ו
 זבָאְ ינָאח ויָכְרְד-לֶבְּב ןקמ יִתָהְׁשתַו טל טעֶמָּכ
 רֶׁשֲאַכ ָהיֶתֹנְבּ איק ךתוחא םֶדָס הָתְׂשֲעדסַא הָוהָיינדֶא

 ןואָג ךַתוחַא םֶלְס ןוע הָיָה הזיהנד :ְיְתֹנְבּו תא תישָע 9
 יעד היִתונבל) דל הָיָה טקשה תֶולשְו םֶחְל-תַעְבש
 ינפְל הָבֹוה הֶנישַעְתְו הָניַהְּבְנִתַ :הקיזחה אֵל ןוְבֲאְו
 אל ףיתאטה יֵצֲחּכ ןורמשו :יִתיִאְר רׁשֲאַכ ןָהֲחֶא ריִסֶאְו ג

 ךֹוהָא-תֶא יקְּדַצְתַו הָנַהמ ְךִיִתובֲעּותהתֶא יִּכְרִַו הֶאָמְח
 רשא ַתָמְלְכ יֵאְׂש ו תַא-םג :יתיִשָע רֶׁשֲא יָתבַעֹות-לְבְּב 9

 הֶנָקָרְצּת ןַהמָתְבַעְתַהרְׁשֲא ְךיתאטַהְב ךְתוחַאל ָתְלַלפ
 :ְּתֹוְחַא ךֵתְָּרצְּב ְךתָמְלְכ יִאְשו ישוב תאדסנו ךממ
 תיִבָׁש-תֶאְו ָהיֶתֹנְבּוםדָס תיִבָשתֶא ןֶהְתיִבְׁש-תֶא יִּתְבָשְו

 יֵאְׁשִּת ןעמל זהָנְהְכותְּב ְיָתיִבׁש תיִבׁשּוְהיִתֹנְבּו ןוָרְמָש ₪
 ףיתוחאו :ןתא ּדַמֲחנְב תיִׂשָע רֶשֶא למ תְמַלְכנְוְךְמְלְכ הנ

 ןְבְׁשִּת ָהיֶתֹנְבּו ןורְמְשו ןֶתְמדְקְל ןְבְשְּת ָהיִתוְבּו םֶלְס
 הָתְיָה אולו :ןקתמדקל הָנֵבְׁשִת יתנו תאו ןָתְמְדְקְל 6
 הלנת םֶרָמְּב נאג טיב יִפְּכ הָעּמְׁשל ךַתוחַא םֶדָס יז

 תב ָהיָתֹוביִבְס"לְכְו םֶרֲא-תנְּב תַּפְרָה תע ומּכ ךתְעְר
 "תֶאְו ךֵתָמחתֶא :ביִכְּפַמ ךָתוא תּומאָשַה םיִתְשַלְּפ 5
 רַמָא הַכ יִּכ | | הָוהְי םָאְנ םיִתאָׂשְנ תֶא ךותובעוה 9

 הָלֶא תָיְּבירׁשֲא תיִשָע רֵׁשֲאכ ְךָתֹוא תיִשַעְו הָוהי יִנדֶא
 יע ימיפ ְּךָתֹא יִתירְבתֶא ינֲאיִּתָרַכְְו :תיִרְב רפָהְל 5

 מלכו ךיכְרְד-תֶא ףְרַכְת :םֶלוע תיִרְּב ךְל יתומיקהו
 ממ .תוטטקה"לַא ךפמ תולד)ה יתוחַא"תַא ךּתְחקְּ

 יִנָא יתמיקהו ְּדִתיִרְבִמ אָלְו תנָכְל ךל ןֵהְתֶא יתנו =
 תְשבְו יִרְכְִּת ןעמל :הָוהְי ינאדיכ עדו ךִתא יֵתיִרְּביִתֶא 9

 אלו זרה רש ה = קח טאב
 קתונש 63. 0 ריתי גג. יק ךיתוחא צ. 61. | 'י ריתי . 7.
 ירק יחישעו 9.59. ירק תוכשו לוג. יל תבש 4.
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 ךְלירְכְב ְּךֵתָמְְּכ נְפמ הפ ןוָחְתּפ דוע ּדָכיהָיְהי אלו
 :הָוהְי ינדא םֶאְנ תישָע רֶׁשֲאלֶבְל

 ןי .Car אוזז זי
 2 א לָשְמּו הָדיח דוח םֶדָאְרִּב :רַמאל ילא הָוהְדרַבְד יהוו
 3 הוה ינדא | רַמָאהכ ּתְרַמָאְו :לארשי תיִּבילֶא לשמ
 הצגה אלָמ רֶבָאָה ךְרֶא םֿפְנְכַה לדג להנַה רֶׁשַ
 :ורֶאָה תרְמצתֶא הק ןְבְלַהלָא אָּב הָמְקרָה ולדרָשֶא
 4 דיִעָּב ןַעַָּכ ץֶרָא-לֶא האיבר ףסק יוסי שאר תֶא
 ה עֶרו-הָרְׂשְּב והנתוו ץֶרָאָה ערזמ הקמ מש םילכר
 6 ןָפנְל יהו חמו :ֹומָׂש הָפְצְפַצ םיכר םימדלע הָק
 ויִּתְחַּתוישְרְשו וילֶאויְתויִלְה תנֲפל המוק תַלֲפִׁש תַהְרֹ
 ז "רש ו :תוראפ לש לב שעת פנל ה
 תראזה ןַפגַה הנהו הצונ בֶרְו םיִפָנכ לה; לדג דַחָא
 ּהָתֹוא תוכשהל ולדהַחלש ויִתּוילדו ויָלֵע ָהישָרׁש הָנפְּ
 איה םיִּכַר םומילָא בוט הֶָרָשְדלֶא ּ:ּהָעַטמ תונרעמ
 :תרְרדא .ןפנל תויהל ירפ תאשלו ףנע תישעל הלותש
 הדישרשהתא אולה הלה הָוהְי ינדא רַמָא הפ רֹמָא
 שבית ּהָחְמַצ יִפְרמלְּכ שבו סוקי | הָיְרּפיתֶאְו קתני
 :הישרשמ ּהָתֹוא תואשמל בר םעְבּו הֶלודְג עַרובאָלְ
 שבית םידקה חור ּהָּב תעגֿכ אלה חלצתה הָלּותש הג
 רוהְי-רבְד יִהְֵ :שָבִיִת ּהָהַמצ תֶנְרע"לַע שב
 דהדִמ םָתְעד אלה ידה תיבל אָנרְמָא זרטל יֵלֲא

SO 

- 1 

1 tw 

 הלמה ערןמ הקו הלב ולא םקוא אב הירש
 :חָקָלְץֶרָאָה יליִאזתָאְהָלֶאְּב ותא אבו תיָרְּב ותא תר
 14 =זרֶא רמשל אשנתה יִּתְלבְל הֶלְּפַש הָכְלִמִמ תויְהְל
 וט םבילצמ ֹוָכֶאְלִמ חלשל ופידרמו :הָדְמְעל ֹותיִרְּ

 -תתר א ו ו

 1 כ

 השוגד כ.ו10. קייזמ מק צ. 9. הפולהצ 7.ח"
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 זרֶלֵא השעה טלֶמיִה הָכְצִיָה םֶרסִעְו םיסוס יליתתל
 אלזא הוה ינדא םֶאְנ ינָאיַח :טְלְמ תיַרְּב רפַהְו 6

 רֶׁשֲא ֹותְלָאדתֶא הב שא ותא ְּךיֶלְממַה ךְלִּמַה םוקְמּב
 לוג ליב אלְו :תֹומְי לָבָביְדוִתְב ותא ִֹתיִרְבתֶא רפה וז

 הֶלְלְס דפש הָמָחְלִמַּב העְרפ ֹותֹוא הֶׂשֲעַי בר לָהָקְבּו
 רפה הָלֲא הָוָבּו :תוְּבְר תושְפִנ תיִרכַהְל קיד תיִנְבְבְו 5

 :טלמי אל הֶשָע הָלְאלֶכְ ודָי ןֶתְנ הנו תיִרְּב
 הָזָּב רֶׁשֲא יִתָלֶא אלא ינָאדיַח הוה ינדא רמָאדהְכ ןֵכָל ופ
 יש ייִלָע יתשרפו :ושארכ ות ריפה רֶׁשֲא יֵתיִרְבּו כ

 םש ותא יִתְַּפְשִנ הָלְבְב והיִתואיִבַהְו יִתְדִצְמִּב שָּפְתִ
 ויִפָנָאדילָכְב ןָהָרְבמ-לָּכ תַאְו :יפידלעמ רֶׁשֲא ֹולֲעַמ ג

 ינַא יִּכ עַד ושרפַי חּור"לָבְל םיִרָאְׁשַהְו ולפי בֶרָחַּב
 ינָא יּתְחַקְלְו הֹהָי ינדַא רַמָא הָכי = יתר הוה 3

 ףטקַא דר ותק שארמ יּתַתְנְו הָמְרַה ראָד תֶרָמצִמ
 לארשו םירמ רֶהְּב ::לִלְתְו הָבְנְירַה לע יג יִתְלְתש 5

 נְכָשְו ריִדִא זרָאְל היהְו ירפ הֶׂשֲעְו ףנֶע אָשְנ ונְלְתְשֶא
 ועו :הָנְכְשת ויִתויִלָד לב ףָנְּלְילָּכ רופצ לָּכ ויָּתְחַת 4

 יִתְהְּבְגה ּהבְנ ץע יתלפשה הָוהְי ינָא יִכ הָדְׂשַה יִצַעְלְּכ
 ;ְֶוהְי ינא שבָי ץע יתְחָרְפהְו חֶל ץע יתָשַבוה לָפָׁש ץע
 :יִתיִשְעְו יִתְרְבד
 Car. XVI חי ₪

 -תֶא םילשמ םתא םָכְלדהַמ :רמאל ילא הָוהְידרַבְד יָה א 2
 רָסֹב ולְכאי תובָא רמאל לארשי תַמְדָא"לַע הוה לָׁשמַה

 היהייסא הוה ינדא םָאג ינָאיַח .:הָניַהְקִת םנּבַה שו 5
 תֹוׁשַפְנַה-לּכ זה :לֵאָרְשִיְּב הוה לָׁשמַה לשִמ דוע םֶכְל 4

 תאָטחַה שפנה הֶנְההיל ןְּבַה שפכו בָאָה שָפְנְּכ הֶוה יל
 :הָכְדְצּו טפשמ הֶשָעְו קיִדצ הֶיָהייִכ שיאו :תּוָמְת איָה ה

 -לא Ts ה רש
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 6 תרי יִלולנילֶא אָשְנ אֵל ניו לָכֲא אֵל םיִרְהָהלֲא
 אל הָּדנ הָׁשֲא-לָאְו אמט אל ּוהֲעַר תֶׁשֲאדתֶאְו לארשי
 ז לני אָל הָלְְנ בישָי בוח ֹוָתָלְבֲח הָנו אָל שיאו :בֶרְק
 5 ןָתויאל ךשנב דָנָּבהֶסַכְי םֶרי ןתי בעֶרְל 'מֲחל
 הרשע מא טפשמ ודי בישי למ חל אֶל תיִּבְרַתְו
 9 תושעל רַמְש יטפָשמו דלהי יִתְקְחְּב :שיִאְל שיא ץּב
 י ךפ דילוהו :הֶוהי דא םָאנ הָיחְי היָח אוה קידצ תַמֲא
 גו "תרֶא אּולו :הָלֶאמ דחאמ חֶא השעו םּה דפש ץיִרְּפ
 תְׁשֲאזתַאְו לא םיִרָהֲה"לֲא םג יִּכ הֶשָע ל הָלֲא"לְּכ
 2 םישי אל לָבַח לג תולזג הלה ןויבאו ינַע :אמס והער
 5 ןתְנ שנפ :הָׂשָע .הָבִַת ויעע אָשְ לש

 הדַלֶאָה תֹובעְתַהלְּכ תֶא היו אל יח קל תיִּבְרַתְו
 14 ארי ןּב דילוה הנו :היהי וב וָמָּד תמי תֹומ הָשָע
 :ןֵהָּכ השעי אָלְו ָאָרו השע רֶׁשֲא ויִבָא תאטַהלָּכתֶא
 ומ זריב ילּולְגלֲא אָשְנ אל ויניעו לֹא אל םירָחָהְדלע
 6 טבח הָנוה אָל שיאו :אמס אל הַר תשאדתא לארשי
 -רָּסִּכ םורעו ןח בערל ומחל לזנ אל הלוגו למה אל
 יטְפׁשִמ קל אֶל תיִּבְרַהְו ךׁשנ ודי בישה יעמ ד
 :הָיִחָי היָח ויבא ןועּב תומָי אל אול לה יֵתֹוקְהְּב הֶׂשְע
 -ֶׂשָע .בוטדאל רשאו חֶא לג לג קשע קשיי ויִבָא
 19 + negro עֶדמ םתְרמאו .:ינעב תמיהה וע ךותְּ
 יתוקחילָּכ תֶא הֵׂשְע הָכָרְצּוטַּפְׁשִמ ןּבַהְו בָאָה ןעפ ןּפה
 כ תּוָמִת איָה תאטהה שפה :הֶיְחי הָיָה םתאהָשעו רמְש
 תקדצ ןמה ןועּפ אשי אֵל באו בָאָה עב | אשאל ןפ
 :הֶיהִּת ויָלָע עְׁשְרָי תעשרו הָיְהִּת וילָע קידצה
 21 =תֶא רמשו הָשָע רשא :תאטח-לכמ בושי יִּכ עָשְרַהְ
 :תרומי אל הָיִחְי היה הקדצו טפׁשמ .הָׂשֲעו יתחיל
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 הֶׂשְע-רׁשֶא ותְקְְְּב ול ורבי אֵל הֶשָע רש ייִעָשָפלּב 2
 אולה הוה ינדא םָאְנ עָשְר תִמ ץֹפָחֶא ץֶפָחַה :הְָחְי א
 ותקְדצמ קיִּרַצ בוש :הָיַחְו וכרדמ ֹובּוׁשְּב ₪

 יח השָע עָשְרַה הָשֶצדרֶשַא תובעיִפה לכָּכ לוע הֶׂשֲעְ
 לַעָמ"רָשָא ְלָעְמְּב הֶנְרְִַת אָל הֶׂשְע-רׁשֲא ותקְרְהלְּכ

 רד כת אָל םָתְרַמִאְו :תִמָי כ אָטְחְירָשֶא ֹוֵתאָטַהְבּו הכ
 תּוקַה ןכֶתי אל יִּכְרִדַה לֵאָרְׂשִי תב אָנהּעְמׁש ִנדַא

 "לע השעו ותקרצמ קיִהְצדבושְּב :ּנָכָתי אל םֶכיכְרד =
 עָשְר בּוָשְבּו = :תומָי הָשָעְדרֶשִא וָלְועְּב םֶהיֵלֲע תַמּו ז

 ושְפְנַתֶא אה הָקְדְצּו טָפְׁשִמ שעיו הָׂשָע רש ֹותְעְׁשַרְמ
 היה וה הָׂשָע רֶׁשֲא ועְשפילָכִמ בוש הָאְדַו החי 5

 דא ְּךרַד ןכפי אֵל לֵאָרְִׂי תיֵב ּורָמָאְו תמי אל
 :ןָכְתִי אֶל םכיכְרד אָלַה לֵאָרְׂשִי תיִב ּוְכָּתִי אֵל יֵבְרְּדַה
 ינדַא םָאְכ לאְרשי תב םֶכְתֶא טָפְשֶא יִכְרְדַּכ שיא ןֵכָל ל

 ככל היָהְידאלְו םָכיעשפ--לְבמ ֹוביִׁשָהְו ּובָש הוה
 רָׁשֲא םֶכיִעָשּפדלְּכְדתֶא םֶכיֵלֲעַמ וכילשה זֶע לושְכַמְל 3

 זרֶמְלְו הָׁשְדַה חוו שֶדָח בל םֶכְל ישעו םָּב םֶתְעָשְפ
 נא םָאְנ תמה תמְּב ץפְחֶא אֵל יכ :לֶאְרְשִי תיֵב ּותָמָת 59

 גויַחְו וביִשָהְו הוה
 .Car XIX טי טי

 מא הָמ תְרמָאְו :לֵאָרְׂשִי יִאישנילֶא הנק אָש הָתַאְוא ?
 :ָהיִרג הָתְּבִר םיִרּפְכ ךותְב הָצְבְר תיָרא יב אבל

 םֶרֶא ףרטיףרטל דמְלו יָה ריִפְכ ָהיֶרנמ דָחֶא לתו 5
 םיִחַהַב הָאַבנ שפהנ םָּתְחַׁשְּב םג ולא שְמְׁשִו :לָכֶא +
 הָּקּתו הָתוקִּת הָדְבָא הָלֲחְנ כ אָרּתַו :םָרְצִמ ץֶרָא-לָא ה
 ריִפְּכ תֹיְראְדֹוְְב ךקַהְתִו :ּוהָתָמׂש ריִפְכ ָהירְמ דָחֶא 6
 וָתֹנמְלַא עדו :לָכָא םֶדֶא ףרטיףרסל דמלו היה

ilקה  ORR;םהירעו  
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 8 ונתיו :ותְנַאַש לוקמ ּהָאלְמּו ץְרָא םֵׁשּתַו םיִרָהָה םֶהיֵרֲעְו
 םָתֲחׁשְּב םָּתְׁשִר ויָלָע ּושְרְפִו תניֵדְמִמ ביִבְס םיוג ויל
 9 לבב ךלָמדלֶא והאב םיִחַהַּב רנופב הנח שפת
 יִרָהלֶא דע ולוק עמיאל ןעמל תודצמּב והאב
 י היפ הָלּותָש מיל קד סב מא :לֶאְרְשי

 בכ הְבְגְב אָרַַו םיִתבִע תו ותְמק הבנת .םילשמ
 ג שיבוה םיִדָקַה חורו הכלשה ץראל הַמְחְּב שתו ויתיִלְ
 13 הָתַעְו :והתְקְבִא שא הע הממ שו וקרפתה היפ
 14+ קרָמִמִמ שָא אָצִתו :אָמְצְו היצ ץראּב רָכְדִמַ הָלתְש
 לושמל טבש וע הממ ּהָב היהדאלו הָלַכִא הירפ היד

 :העקל יְִַ א הנ
Car. XX. כ 

 א ּואָב שְרחל רֹוׂשֲעְּב ישָמָחַּב תיִעיֵבְׁשַב הֶנָּׁשִּב ו יה
 :יִנָפְל ובשיו הוהָי"תֶא שרְדל לֶאְרְשי ינקזמ םיִׁשְנֲא
 ? ונקְזתֶא רב םֶדְאְְּ ;רמאל ילֶא הָוהיזרבד יהו
 * שררלה ההְי יִנדַא מא הכ םֶהְלַא תְרמֲאְו לארשי
 ינדא םָאְ םֶכְל שָרְדִאדסא נָאיַה םיִאְּב םֶתַא יִתֹא
 4 תרובָעוִתִתֶא םֵרֲאְדְּב טּופשתַה םֶתא טפְׁשִתַה הוה
 ה דה יִנדֶא רמָאהכ םהילַא תרמאְו :םעיִדוַה םָתֹובֲא
 עדואְו בקעי תי רול יי אָשָאְו לארשיב יִרָחְּב םויּב
 רוה א רמאל םֶהָל יַד אׁשֲאְו םירצמ ץֶרֲאְב םֶהָל
 6 ץֶרָאִמ םָאיצוהְל םֵהְל ידָי יתאָשְנ אוהַה םיַּ :םֵכַהְלֲא
 יבְצ ׁשֵבָדּו טְלֲח תַבְז םֵהל יִּתְרּתרׁשֲא ץֶרָא-לֲא םִָרְצִמ
 ז ליעע יצוקש שיא םַהְלֶא רֶמאָו :תצְרֲאָה-לְכל אה
 :םֶכיֵהְלֶא הָוהְי נָא יאָמַטּתהלַא םִיַרְצִמ יֵלּולְנְבּו וכילשַה
 8 םבֶהיִנְע יצוקְׁש-תֶא שיא ילֶא עָמשל ּובְא אָלְו יבדורממנ
 אל 0
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 ךפשל רמאנ ובזע אל םִיָרְצִמ ל וכילשה אֵל
 :םכיִרצמ ץרא תב םֶהָּב יֵפַא תָֹלַכְל םֶהיֵלֲ יִתָמֲח

 הָמָהְדרָשַא םיוגה יִניִעְל לחה יתלבל ימש ןעמל שֵעֲאְו 9

 ץרָאמ םָאיצוהְל םַהיִניעְל םָהיֵלֲא יִתְַדנ רֶׁשֲא םכֹותְמ
 ;רָבְדמַה-לֶא םֵאָבֲאְו םִיָרְצִמ ץֶרָאמ םָאיִצוִאְו :םיָרְצִמ י
 רֵׁשֲא םָתֹא יִּתעְוה יֵמָפְׁשִמ"תֶאְו יִּוקְחדתֶא םֶקָל ןִּתִאְו וו
 יִתַתְנ יִתותְּבַשתֶא םנְו :םֶהָּב יֵהָו םֶדֶאַד םֶתוא העי ו

 הדוח ינָא יִּכ תעלל םיניבו ניב תואל תויהל םֶהָל
 -אל .יתוקְְּב רָּבְדִמּמ לֶאְרְתיִב יבדורמו :םשדַקמ 3

 יֵחְו םֶדָאָה םָתֹא הָׂשֵעַי רֶׁשֲא וסְאִמ יִטּפְשִמדתֶאְ ובלה
 םהילע יִתָמֲח דפשל רמאו דֶאְמ ולח יתתבשדתֶאו םהָּב

 יניעל לחה יתְלבְל ימש ןטמל הֶשַעֶאְ :םֶתַלַכְ רָבְדַמְּב 4
 יי יִתַאָשָנ ינאדסנו :םהיניעְל םיתאצוה רשא םיוגה וט

 יִּתַתְנירְׁשֲא ןץֶרָאה"לא םתא איבה יתלבל רכב םֵהָל
 יֵמְפִׁשִמב ןעי :תֹוצְרֲאָה-לַכְל איה יבצ שבדו בְלָה תבָז ו

 יכ ולח יתותבשדתאו םְַב ּובְלַה"אְליֵתוקְחדתֶאְ וא
 םֶתְחְשִמ םֶהיֵלְע יניע םֶחָתַו :ךלה םָּבל םֶהיללג ירא גז
 ןבֶהיִנְּילֶא רמאָו :רּבְדַּב הָלְּב םֶהוא יִתישְע-ראָלְו <

 םםֶהיֵמְּפְׁשִמ--תֶאְו ּוכְלַּת-לַא םֶכיִתְוְבִא יִקְוחְּב רָּכְדמב
 םֶכיִהְלֶא הָוהְי ינַא :ּואַמַטּת-לַא םֶריֵלילְגְבּו ורמשתדלַא 9
 -זרָאְו :םָתֹא ושעו ורָמש יִטְּפָשמ"תֶאְו וכל יֵתֹוקְחְּב כ

 יִנָא יֵּכ תַעַדְל םֶכיְִבו יב תואל ויד ושדכ יובש
 -תֶאְו וכלָק"אל יִתוקְחְּב םיִנכַה יִבורְמו :םֶכיַהְלַא הוה ו

 תא העי רשא םתוא תושעל משאל יַמְפְׁשִמ
 יִתָמֲח משל רמאָו ולח יִתותְבשדתֶא םֶהְּכ יְִו םֶדֶאָה

 שַעָאָו ידידתֶא יתבישהו זרָבָדַמַּב םָּב יפא תוְלַכְל םהלע עפ
 יתאצוהדדרָשא םיוגה ינעל לחה יתלבל ימׁש ןעמל
 םתא ו = א
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 רָּבדמַּב םֵהָל יִדָידתֶא יִתאָׂשְנ יֹנָא-סנ :םַהוניעְל םָתֹא 9
 יִטָּפַשִמ ןעי :תֹוצְרֲאָּב םֶתוא תור םיוגַּכ םֶתא ץיפחל 24

 ילולגיַרֲחַאו וללח יתּותְבשדתַאְו ּוסָאְמ יתוקחו ושעדאל
 הכ אל םיָקְח םֶהְל יִתְתְנ נאס :םֶהיֵנִע יָה םֶתֹובֲא

 םתֹונֲּתַמְּב םֶתוא אֵּמטֲאְו :םֶהָּב יח אל םיִטָפְׁשַמּו םיבוט %

 ועדי רֶׁשֲא ןעמל םמשא ןעמְל םחָר רֵטְּפלְכ רכב
 גז םםֶרֶאְְּב לֵאָרְׂשִי תיִּב"לֶא רב ןכְל :הָוהְי ינא רֶׁשֲא
 יתוא ּופְדִג תא דוע הָוהְי יִנדֶא רמָא הָּכ םֶהיֵלֲא תָרַמָאְו

 רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לֲא םֵאיִבֲאְו :לעמ יב םלעמב םֶכיֵתֹובֲא 38
 הָמְר העבנהלכ יאָר םהל ּהָתֹוא תתל יִדידתֶא יִתאשְנ
 םעכ םשדונתיו םֶהיַחְבְזִתֶא םָשדוחְּבְיְו תובע ץעלְבו
 :םֶהיֵּכְסנ-תֶא םש ּוכיִפוםֶהיַחוֲחיִנ חיַר םש ומישיו םנָּבְרָק

 אַרָכַו םש םיִאְּבַה םָּתַא-רַׁשִא הָמָּבַה הָמ םֶהְלֶא רַמאְ 29
 ל תיב"לא | רַמָא וכל :הֶזה םיה דע הָמָּב ּהָמׁש
 תא םֶכיֵתְבֲא ּךְרָדְּבה הֹוהָי ינדַא רַמָא הָכ לֶאְרְשי

 םֶכיִתְנְתִמ תאשבו :םיִנֹו םֶּתַא םֶהיְֵקַׁש ירחאו םיִאְמְטנ 31
 -רע םכילולנ-לבל םיאממנ םָּתַא ׁשֵאָּכ םֶכנְּב ריִבעַהְּב
 ינדַא םִאֵנ יִנָאדיַח לארשי תיִּב םֶכְל שָרְדִא נאו םויַה

 אל ויה םכֲחורזהלע הלעהו :םכל ׁשֵרְּדֲא-דסא הוה 39
 תוחפשמכ םיוגכ הָיִהְנ .םירָמְא םָּתַא | רֶׁשֲא היהְת

 דםא הָוהְי ינדא םָאָנ יִנָאדיח ::ןִבֶאְו ץע תרשל תוצראה 33
 ךולמֶ הכופש הָמֲחְבּו הָיוטְנ עורָובו הָמְוַה די .אל

 מ םֶבְתֶא יּתְצְּבקְו םימעָהְדִמ םֶכְתֶא יתאצוה :םֶכילֲ %
 קדיוטְ עֹורְוְבּו הָהְוַח דָיִּב םָּכ םַתֹוצופְנ רֶׁשֲא תֹוצרֲאָה
 הל םבימעה רכְדמהלָא םֶכְתֶא יתאבהְו :הָכּופׁש הָמֵהְבּ

 יִתְמּפָשְנ רֶׁשֲאכ ; םינפדלַא םינפ םַׁש םֶכָּתִא יתְטְפֶשְנו %

 םֶכְתִא טפשא ןָּכ םיָרְצמ ץֶרֶא רֵבְדֹמְּב םֶכיִתֹובֲא-תֶא
 םאנ התה א

 55 קיזב מק +. 4.
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 יתאבקְו טְבָׁשַה תחת םֶכְתֶא יִּתְרַבֲעַהְו :הָוהְי ינדֶא םָאְנ זז
 םיִעָשוְּפהְו םיִדְרְמַה כמ יֵתֹורָבּו :תיִרְּבַה תֶרָסִמְּב םָכְתֶא 8

 ללַארְׁשִי תַמְדַא-לֲאְו םָֹוא איצוא םֶקיִּנִמ ץרָאמ יִּב
 -הכ לַארְשידתיב םּתַאְו :הָוהְי ינָאיִּכ םָתְעַדְְו אבי אל 9

 םָכנאזסא רחַאְו ודבע וכל ויִלּולְג שיא הוהְי ינֹדֲאורַמָא
 םָכיֵתנְּתמְּכ רּועילְלַחְת אלי .ישדק םשתַאְו יִלֶא םיִעָמְש

 אנ לארשי םורמ \ רהב יִׁשְָקיִרַהְב יִּ :םֶכיֵלולְגְבּו ם
|*  "' 

 םםָׁש ץֶרָאָב הלב לֵאְבְׁשִי תיב-לכ ינדבעי םש הוהְי נֹדֲא
 תיִׁשאַר-דתֶאַו םֶכיִתוְמּורתדתֶא שורְדֶא םשְו םֵצְרֲא

 הָצְרֶא הנ ַחיִרְּב :םֶכיִׁשְדְללְבְּב םֶכיֵתֹוֲאְׁשִמ 4

 מ םֶכָחֶא יִתְצִַּקְו םימעקדמ םֶכְתֶא יִאיִצוְהְּב םֶכְתֶא
 :םכווגה יניעְל םֶכָב יתשדקנו םב םָתֹצֹפְנ רֶׁשֲא תוצְרַאָה

 לארשי תמדאדלֶא םכְתֶא י איבה הָוהְי ינאיּכ םָתְעַדְו 8
 :םכיִתֹובֲאלּהָתוא תַתְל ידָידתֶא יתאָשְנ רשא ץֶראְְלֶא

 רשא םֶביִתוְליִלַעְלְּכ תֵאְו םֶכיִכְרִּדִדִתֶא םֶשדּתְרֶכְו 3
 רשא םָכיתְׁשְרלְבְּב םֵכנְפְּב םֶתטְקּו םָּב םֶתאַמְמְ

 ןעמל םֶכְּתִא יתושעב הוי ינָאהיִּכ םָּתְעַדְו :םֶתיִשְע 4
 תיב תותחשגה םכיִתולילָעְכְוםיְִרֶה םכיִכְרִדְכ אל ימש
 :הֶוחָי ינדא םָאְנ לאַרְשי

 .Carp XXI אכ אכ

 רד ףינְפ םיש םדֶפְרִּב :רָמאל ילא הָוהְידרְבְד יהוא ג
 בג הָדָׂשַה רֶעְידלֶא אנה םירָּד-לֲא ףטהְו הֶנמיַת

 הֹוהְי ינֹדֲא רָמָאדהְפ הָוהְיִרְבְד עַמְׁש בנה רעל ָּתְרמָאְו 8
 שבי ץע-לֶכו חל-ץע-לְכָךְב הֶלָכָאְו שא ךְב"תיִצִמ ננה
 בגנמ םיִנְפ-לְכ ּהָבובְרַצ תָבהְלש תבָהל הְּבְבִתיאל

 :הָּבְכת אל ָהיְתְרעְב וה נא יִּ רָשְּבילָּכ וארו :הֶנפְצ 4
 ילשממ אָלַה יל םיִרָמָא הָּמֲה הוי ינדא הָהֲא רמאָו ה
 םילשמ RN ול
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 5 ףֶּב :רמאל יֵלֲא הוהרבְד יה :אוה םיִלָשִמ
 אַכְנַהו םיִׁשְְּרִמלֲא ףטהו םלְׁשוְר-לֶא נפ םיש םֶלֶא
 6 רַמָא הָפ לארש תַמדֶאְל םרמאו :לַארְׂשִי תַמָדֲא-לֶא
 ממ יִּתַרְכַהו הָרֶעִּתִמ יִּבְרַה יתאצוהְו לא ננה הוה
 י ןָכְל עֶׁשְרְו קידצ ךממ יִּתָרְכהרָׁשֲא ןֵעי עָׁשְרו קידצ
 י ועְדיו :ןופצ במ רָשָּבילָּכלֶא הָרְעתִמ יִּבְרַה אֵת

 בּׁשָה אל ּהָרְעִתמ ֵּבְרַה יתאצוה ני נָא כ רֶשְּבילְּ
 וו םבינְתְמ ןוֵרְבְׁשְּב ָחנָאה םֶדְאְרְּב הָּתִאְ :דוע
 ו "לע ְּףיִלֵא ּוָרְמאִיייַּכ הָיהְו :םהיניעל חגָאַּת תורירמבו
 -לָּכ סמנו הֶאְבְדיִכ העומש-לָא תראו חנַא) הֶּתַא המ
 הָנְכלִּת םיפרְּב-לָכְו חור"לָכ הָתֲהְכְו םידי-לכ פרו בל
 13 יהיו :הָוהָי ינדַא םָאְנ הָתֹיַהְו הָאְב הנה םִימ
 14 דַמָא הפ ּתְרַמָאְו אָבְנִה םִדֶאָדְּב :דמאל יֵלֲא הוהי-רבְד
 וט במ ןעַמְל : הטּורמדםנו הדחוה בםָרָה ברח רמָא ָנֹדֲא
 טבש שישְנוא הָטֶרמ קרב ּהָלְדהַיַה ןעמל הרחוה הבט
 16 כב שפתל הָטרַמל התא ןתיו !ץע"לָּכ תָסֶאמ יִנָּב
 :גרוהרִיְּב התוא תתל הָטְֹמ איִהְו ברח הדחה איה
 וז =כֶכְּב איה יִמַעַב התה איהיכ םֶדֶאְרִּב ללי קעז
 קפמ ןֵכְל ימעדתֶא יָה .בֶרַחדלֶא יֵרנְמ לארץ יִאישְנ
 18 ריח אל תָסֶאמ טְבשדפנדבא המו ןחב יִּכ :ּרָידלֶא
 ופ ףּכ ְךֵהְו אנה םֶרָאְְב הָּתַאְ :הָוחְי ינֹדֲא םָאְנ
 בֶרָח איה םיִלְלַח בַרֶה הֶתשילַש ברח לָּפָבְתְו ףֵכלֲא
 כ דָּבְרַהְו בל גימל | עמל :םהל תֶרָדֹחַה לּוגַה לֶלַח
 חָא בְרָה=תַחְבֲא יִּתַתְנ םירעש-לַּכ לע םילשכמַה
 גג ימיה ימיה יִרָחֶאְתִה :חַבֶטְל הַמְעִמ קָרְבְל היושע
 ג יִפָכדלֶא יִּפַכ הכא ינאדסגו :תֹורְעִמ דינפ הָנֲא יל'משה
 23 הךוהיירַבְד יה יּתְרְבד הָוהְי ינא יִתְמֲח ית

rT reילא  
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 םיכְרְּד םנָש | ְךְלימיִש םֶדֶאְדְב הָּתְַו :רָמאָל יִלֶא
 ארְב דיו םינש וצי דָחֶא ץרֶאמ לֵבָבִַלִמ םֵרָח אֹובְל

 תא בֶדָח אֹוָבְל םיִׂשָת ךרֶד ּאָרְּב רע ְּךְרָד-שאָרְּב הכ
 דַמָעיִּכ :הָרצְּב םֶלָשּוריִב הָדּוהְיהתֶאְו ןומעהינּב תָבַר ₪

 -םֶסָקִל םיִכְרִדה יש שאָרְּב ףךְרּדה םַא-לֶא לָבְּבלַמ
 וימיִפ :דבּכּכ הֶאְר םיפְרְתַּ לֵאָׁש םיצחב לקלק םֶסְק יז

 הֵצְרְב הָּפ תפל םיִרָּכ םִשָל םלֶָשּורָי םֶסָּקַה | יָד
 ךפשל םירָעְשדלע םירָּכ םּושל הָעּרְתִּב לוק םיִרָהְל

 םֶהינעְּב אָועְיםוְסקּפ םֵהָל הֶיָהְו יָד תנְבִל הָלְלְס ₪
 :ׂשֵפָּתהְל ןֶע ריכמדאוהְו םהל תֹוְבָׁש יִעְבְש

 תריִלְנהְּב םכנֹוע םֶכֶרּכוה ןעי הוה ינדא למָאהכ ןֵכָל ₪
 ןע םֶכיִתוליִלֲע לֶכְּב םֶפיִתואַטַח תֹואְרַהְל םֶכיעָשּפ
 אישְנ עָשְר לָלָח הָתַאְו :וׂשֲפָּתַּת ףּכַּכ םֶכְרָבוה ל
 רַמָא הב :ץק ןע תֶעְּב ומוי אָּבירׁשֲא לֵאָרְׂשִי ו

 תאז-אל תא] הָרְטַעַה םיִרָהְו תַפְנַצמַה ריִפָה הוה דא
 הָנַמיִׂשֲא הע הע הע :ליפשה ּהָבְנהְו הבה הָלֲפָׁשַה ל

 :ויתתְ טפשמה ולדרָשַא אב-דע הָיָה אל תאז"םג

 "לֶא הוי ינדֶא רמָא הַּכ ּתְרַמְאְו אְבְנה םֶדְאְרְּב הָּתַאְו %
 לבש הֵבֲמְל הָחּותְפ ברח ברח תְרמָאְו םתְפְרְחלֶאְו ןומע יְִּ

 "םְֶקִּב וש ל תוזחכ ּקָרֶּב ןטמל ליִכָהְל הָמּוהְמ 4
 אָּב"רְׁשַא םיִעָׁשְר יללח יראּוצדלַא ךִתוא תת בכ ךל

 *רׁשֲא םוָקְמְּב הָרְעַּתילֶא םֵׁשָה :ץק ןוע תַעְּב םֶמוי הל
 לע יִּתְכפְשְו :ךָתא טֿפְׁשִא ךיתורכמ ץרָאְּב תאָרְבִנ 6

 זכישְנא דְִּב ךיתתנ יְלָע חיִפֶא יִתְרְבָע שָאְּב יִמָע
 הָיִהְי ךמּד הֶלְכֶאְל היָהּת שאל :תיִחָשמ ישרֶח םירעב הז

 :יִתְרבד הָוהְי יא יִּכ ירקות אֵל ץֶרָאָה ךותְּב
 יהיו

 יו אלמ +. 28. 9.
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 בכ .Car אא. בכ
 2 א טֶפֶשְתַה םֶדָאְדְב הָּתַאְו :רמאל יִלֶא הוהְרבְד יהי
 :ָהיִתְבְעיִתילְּכ תֶא ּהָתְעַדוֲהְו םיִטִדַה ריע-תֶא טֹּפְׁשִתָה
 3 הָבֹותְּב םֶּד תָכְפש ריִע הוהָי ינדַא רַמָא הָּפ תְרַמָאְ
 + דרשֶא ךִמְדְּב :הֶאְמְטְל ָהיִלָע םילולג הָתשַעְו ּהָתַע אֹובָל
 יִביִרְקִּתַו תאמט תישעדרשא דולולגבו תַמְשא תְכַפָש
 5 ג ָפְרָח ְּךיִּתַתְנ ןפ-לע ּךיָתֹנְׁש-רַע אותו ומ
 ה וטָלקְתיִדמִמ תוָקֹהְרָהְו תוכרּקַה תּוצְרֶאְקלָכְל הסל
 8 לארי יִאיִׂשְנ הנה :הָמּוהָּמַה תַּבַר םֵׁשַה תֶאְמְט ְּךָב
 ז ב ולקה םָאְו בָא :םָּדיִדְְׁש ןעמל דב יָה וערול שיא
 8 ישדק ִַּב ונוה הגָמְלְַו םותָי ְכותְּב קשב ושע רגל
 : ןעמל דב יָה ליכר ישנא +ףללח יִתתְּבשדתֶאְו תְּב
 י -תְרָע :ךְכּותְבושָע המ דב ּולְכֲא םירהַה"לֶאְו םדדּפש
 11 תרֶׁשֲאדתֶא ו ׁשיִאְו :ךבזונע הָּדנַה תאמְט יהל בָא
 שיִאְו הָמְוְב אֵּמִט ֹותָלַכ-תֶא ׁשיִאְו הָבעות הָשָע ּוהעְר
 ו ןעמל ךֶברחקְ רחש | :ךבדהנע ויבָאזתב ותחַאתֶא
 יִתֹאָו קָׁשעַּב ךיער יִעַצַבִתַו תחסל תיּכְרַתְו ךשנ םָּדיְַפְׁש
 13 צבא יפָכ יִתיִּכַה הֵּנֵהְו :הָוהְי יִנדַא םִאְג ּתַהַכָׁש
 14 כל דַמְעֲה :דְכותֶּב יָה רֶׁשֲא מרלו תיִשָע רֶׁשֲא
 נא ְּךָתֹוא השע נָא רשא םימול ךידו הֶנְהוֲהְתדסַא
 וט ְּיִתיִרְ םינּכ לֶתיא יתוציפהו תשע יתרכד הוי
 1 םיוגיניעל דב ּתְלַחְנ :דךממ תאמו יתמְתַהְו תֹוצְרֲאָּב
 גז :רמאָל ילא החי"ר יֵהָיו י ינא-יכ ּתַעדְו
 ג לכירְבּו תשחנ לכ גיסל ל ילדיה םֶלָאְדְּ
 גט הכל = ה ףַסַּפ םיניס רוכ וְתְּב תרפיעו לרבו
 ץבק יננה ןכל םיגסל םֶכְלַּכ תוָה ןעי הָוהָי ינדַא רמָא
 כ ,לןרבו תשחא ףספ תַצבִק :םֶלָׁשורי ךותדלֶא םֶכְתֶא

 הרפועו
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 ְךיֶתְנַהְל שא וָלְע-תַחַפָל רוכ ְּךֹוָת-לֶא ליִדְבּו תָרְפוע
 יתְסנכְו :םֶכְתֶא יתכתהְ יתְחְנהְו יִתְמָחְב ו יִפַאְּב ץּבָקָא ןּב 1

 :ּהָכותְּב םָתְכַתִ יִתְרְבְע ׁשֵאְּב םכילע יתחפנ םֶכְתֶא
 כ םֶתְעְדְו ָּכותְב יִכְּתִת ןכ רוכ וב ףָסִּכ ךִתהְּכ יג
 רָוהְזרַבְד יִהַנ = :םקילע יִתְמִח יתְבּפש הוי נא 5
 הדָרֶהְשִמ אֶל ץֶרָא תֵא ּהָליִרְמֲא םֶרָאְִּב :רֶמאַל יל ו
 יִרֲאכ ּהָכותְּב יִאיִבנ רשק :םעְז םיְב וָמׂשִג אל איה הכ

 ָהיתֹנֹמְלַא וחל רָקו ןח ילֿמָא שפנ ףרט ףרט גאוש
 יב ישדק וללחי יִתְרות ּוסַמְח ָהיִנָהְּפ :ּהָכותְב ּוּבְרַה 8

 ועידוה אל רוהָטְל אמטהךיבו ולידבה אָל לחֶל שדק
 ּהָּכרְקְב היִרְש :םָבֹותְּב לחאְו םֶהיניע ומיִלַעָה יִתותְּבשמּו לז

 ןעמל תושָפנ דבֲאְל םדִפְשל ףרמ .יפרמ םיִכֲאְּכ
 זביִמְסְקְו אוש םיוח לת םֶהָל ומ ָהיָאיבנו :עַצָב עֶצְּב 5

 :רבד אָל הָוהְנ הוה נא רמֶא הָּכ םירמא םֶָ םָהְל
 "תֶאְנּואה ןויֶבֲאו יו למ ולו קשע וקשע ץרֲאָה םע 9
 רדָנירֶדְג שיא םָהִמ שקבאו :טפשמ אָלְּב וקשע ךגה ל

 יִתאָצְמ אָלְוהָתַחשיּתְלבְלץֶרָאָה דב ינְפְלץַרפַּב דמע
 םָשארְּבםֶכְרדםיִתיִלְכיִתְרְבע שאְּב יעז םהילע ךפׁשֲאְו ג

 :הָיהי יִנדֶא םֶגְנ יִתַתְ
 Car. XXL. JJ נכ
 תֹנְּב םישָנ םִיִּתִש םֶדָאְרִּב :רָמאַל יִלֶא הָוהְזרְבְד יי א 5

 הרָמְש נז ןקיריִענּב םִיַרְצַמְּב הָעְותַו מָה תחאדסא 3
 הָלָהֶא ןתמְשו :ןְהיִלּוִתְּב יד ושע םַשְו ןהידש כמ 4

 זכיִנָב הָנְרְלִתַו יל הֶנייַהְתַו ּהָתוחַא הָביִלָהֶאְו הֶלּודְגַה
 ןותו :הָביִלֲהֲא םלֶשּורו הָלָהִא ןורְמְש ןתומשּו תנָבו ה

 :םיִבֹוהְק רָׁשֲא-לֶא ָהיִבַהֶאמְדלע בגפו יִּתַחַּת הָלָהָא
 םיִׁשְרְפ םָלְכ דֶמַח יִרּוְחְּב םננְכּו תוחפ תֶלַבְת ישב 6

 יבכר
 קיימ ץמק מו. עינוב אמק ₪4. .ל'צכ ד. 26. = קיסמכ הה הפר שח +. 4. בכ
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 7 רוׁשֲארנְּב רַהְבִמ םֶהיִלָע היֶתּונְת ןַּתתַ :םיסוס יבכר
 8 =זרָאְו :הָאָמט םָהיִללעלְכְב הָבְגֲעירׁשֲא לכבו סלב
 היִרּועְנְב ובכׁש התא יִּכ הָבֹוע אל ג םיִרצִמִמ היִתְוְזת
 9 ןכְל :ָהיֶלָע םתונזה יפו לת יד ישע הָמִהְ
 :םהילע הָבְנֶע רֶׁשֲא רושא נב יב ַהיִבַהאַמדדִיִּב ַהיִּתַתְ
 י בֶרָחְּב הָתואו וחלל | ָהיִּתֹנְבּו היִנָּב הָתְורַע ול המה
 11 ּהָתֹוחֲא אָרַת ;הב ושע םימופשו | םישנל | םשדיהתו ּוגְרַה
 יננזמ היִתּוננַתתֶאְו הממ ּהָתְבִנע תחש הפיִלֲהָא
 19 םיברָכ םנגכו תוחפ הָבָנע רושא לנבלֶא :התֹוחַא
 :םלכ דָמֲה ירוחב םיקוס יֵבְכְר םיִׁשָרפ לולכמ ישבל
 = ? היתנותלֲא ףְכֹותו :ן ןהיִתשל דהא רד הֶאְמְנ יִּ ארו
 םיָקְקַח םייּרשכ ימלצ ריקה הָקָחִמ ישנא אר
 וט םֶהיׁשאָרְּב םילובמ יֵחּורְס םָהיִנְתַמְּב רֹוזַא ירוגח :רששּב
 ץרא םידשפ לֶבְבִיִנִּכ תומְּד םֶלִּכ םישילש הארמ
 16 םיִכָאָלַמ חַלֶשַתַו הינע הֶאְרַמְל םהילע ב עת :םתדלומ
 וז בילד בָכְשִמְל טכבדינב היא ואביו :הָמיִּרְשַּכ םֶהיִלַא
 :םֵהַמ השפנ עקתו םְבאָמְטּתַו םֶתּונְְתְב ּהָתֹא ומטר
 8 הילעמ יׁשֹפנ עקתו ּהָתְוָרְע-תֶא לנתו ָהיִתוְוַה לנו
 ופ ָהיתונןת"תֶא הָּבְרתַו :ּהָתוחֶא לעמ ישפנ הָעָכְנ רֶׁשֲא
 כ הָבְנעתַ :םיָרְצמ ץרָאְּב הת רֶׁשֲא ָהיֶרעג יִמתֶא רפול
 םיִסוכ תמר םֶרָשְּב םיִרומָח רֶׂשְב רֶׁשֲא םהישנלפ לע
 גג ןםִיִרְצַמִמ תושב ְךִיָרעְנ תמו תא ירקפתו :םֶתָמְר
  לַמָאדהְל הֿבילֲהָא כָל יונ ידש ןעמל דד
 העְקְנרֶשָא תא ךיַלָע ךיבָהָאְמדִתֶא ריעמ 5 הָוהְי יִנדַא
 - ככ לֵבְב ַנְּב ביִבָּפִמ יל םיִתאֵבַהַו םהמ ךשפנ
 יִרוחְּב םָתֹוא רוש נְּב-לְּכ עול עושו דוקפ םיִדְשָכ
 םימוס יִכְכְר םיאורקו םישלש םֶלָּכ םיננסּו תוחּפ דמה

 םלכ
 יוק הבגעתו ד. 16. רק םידשכ .14. = ףמקב יגה ד. 19.  קיזב ץמק צי 0
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 הָנִצ םימַע להקכו לֵנְלנְו בֶכֵר ןָצה יל ּואָבּו :םֶלְּכ א
 טפְׁשִמ םֶהיֵנְפל יִּתַתנְו םיָבְ ךילָע ּומיִׂשָי עבוקו ןגמו

 ךֶתוא ּושַעו ְךְב יִתָאְנִק ית :םֶהיֵטפְשִמְב ךוטְפְשּו הכ
 זרֶמַה לופת ברְחְּב ךתירחֶאו וריי נאו ךפא הָמְחְּב
 ְךּומישְּפִהו :שאְב לכָאִת ְדַתיִרֲחַא וחלקי ךוסנְבו דִיְנְּב

 ךממ ְךַחְמויִּתַבְׁשַהו :ךּתְראְפִת יִלְּכ ּוחָכָלְו ךיָדְנְב-תֶא גז
 םהיִלֲא ךיניע יאְׂשתאַלְו םִיָרְצִמ ץֶרֶאְמ ךַתנְז-תֶאו

 הוי נא רמָא הָכ יִּכ = = :דעייִרְכְוִת אֶל םִיָרצִמּו ₪
 :םָהמ ךשפנ הָעָקְנירׁשֲא דָיְּב תֶאְנְש רֶׁשֲא דב נתינה
 זכרע דובעו פיגל ּוחקלו הָאְנְשְב ךֶתוא ּושָעְו
 הָלֶא השָע :ףיתונתו ךתְמזו דינג תורע הָלְִו הָיְִעְו ל

 :םֶהיֵלּלְנְּב תאָמְטְלרֶׁשַא לע םיוג יִרָחֶא ךתונּב דל
 רַמָא הֶפ = :ְדְב הָסֹוכ יִתַחְ ָכְלַה ךתוחא ְּךָרְּב ג

 הָיְהִת הָבָהְרָהְו הָקְמעָה יתשת ּךַתוחֶא םָּכ הוה יִנדַא
 םֹב יִאְקְמִ ו ןורְכש :ליכְְל הָּפְרִמ גלו קָחָצל ₪
 תיִצָמּו ּהָתוא תיִתְשָו :ןוְךְמְש ךתוחא םֹוָכ הָמְמשּו הָמָש 4

 םבָאְנ יתרכד ינֲא יּכ יקתנת ירשו יִמרְנִת הישְרְחתֶאו
 תַחְכָש ןע הוה ינדא רמָא הָּכ ןּכְל | = הֶוחָי ינדֶא הל

 -תֶאְוְךתָמְזיִאְׂש אדסנו ךונ ירחא יִתֹוא יכילָשו יתוא
 -תֶא טִפְׁשִתַה םֶרֶאָדַּב ילא הָוהְי רָמאָו = :ףיתּונְַת א
 יִכ . :ןקיתובַעות תא ןקל דגהו הָביִלֲהָא-תֶאְו הָלָהֶא וז

 רש ןֶהינְב-תֶא םגו ופאנ ןָהילולג-תאְ ןהיִדיִּב םֶדו ּופֲא
 אמט יל ושע תאו דע :הָלְכָאְל םקְל ּוריָבֲעָה ילדּודל 8
 םַמַחְשְבּו :וללח יִתותְבַשדתֶאְו אוהה םַיַּב יׁשְּדְקמ-תֶא 9

 תוהה םִויַּכ ישדקמדלא ואב םֶהיִלּוְלִנל םֶהיִנְּבדתֶא

 הרנחלְשת יִּכ ףאו :יתיּ ךוְְּב שָע הָכְדהְנהְו ילְלְחְל מ
 זבָהיִלֶא חולָש ךאְלמ רֶׁשֲא קָחְרְמִמ םיִאְּב םיִשְנָאל

 הנהו
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 41 ּתְבׁשו :יִדָע תיִרְְו ךיניע ָתְלִחְּכ תצחר רֶׁשֲאַל ּואָבדהַגַהְו
 ינמשו יתְרְטקו ָהנפְל דור חלש הֹובְב הָמַמלַ
 42 בֶרְמ םישְנֲאלֲאְו הב ולָׁש ומה לוק ְהילָע מש
 ןְיִדלָא םידימצ נו רָּבְדמִמ םיִאָבֹוָמ םיִאָכּומ םֶדָא
 43 תע םיִפָאְנ הֶלְּבִל רַמאו :ןהיִׁשאָרלֲ תֶרָאְפַּת תְרַטעַ
 4 זנח השאלֶא אובְּכ ָהיִלֶא אובמ :איֵהו ָהיתּנְוַת הנ
 המ םיִׁשָנֲאַו :הָמְּוַה תשא הָביִלֲהַא"לָאו הֶלַחֶאלֶא ואב כ
 טפְׁשִמּו תֹופָאָ) טּפְׁשִמ םֶהְתִא ּומְפְׁשִי הָמַה םקידצ
 4 רַמָא הפ יִּכ :ןָהיֵדיְּב םָדו הָנַה תפָאְנ יִּכ םָּד תוכפש

 :וָבלְו הול ןהתֶא ה רהב םָהיֵלְע הלעה הוי ינֹדֲא
 4 םםֶהיֵנְּב םתוברהב ןֵהְתֹוא ארכו לה ֹןְבֶא ןהילע ימְגְרְ
 8 "ןמ הַמְזיִּתַבְׁשַהְו .:ופרשי שאב ןָהיִּתְבּו וגרַהָי םֶהיִתְנְבו
 9 < :הנכתמוכ הנישעת אלי םיטנה"לְּכ ורפי ץראָה
 נָא כ םֶתְעְדְיְו הָנאְשת ןְכילוִלג יִאָטֲחַו ןָפיַלְע הָנְכְתַמְ
 :הָוהְ נא

 וכ .Car. XXIV דכ

 א ירישַעָה שָרְחּב תיִעישְּתַה הָנָׁשַּב ילא הֶוהְייִרַבְד יִה
 2 םויה םשדתַא ךלדבותְכ םֶדָאְדִּב :רמאל שדחל רושָצָּב
 םַצַעְּב םֶלָשּורָלֶא לָבָבְיְְל ּךֶמָס הוה םויַה םִצַעדתֶא
 : סהילַא תרמאו לשמ ג יִרְמַהיתיִב"לֶא לשמו :הֶזַה םויַה
 :םיִמ וב קצידסגו תפש ריפה תַפָש הָוהְי יִנדֶא רַמָא הפ
 םיִמָצַע דב ףתקְו הי בוט חַתְנ"לָּכ ָהיֶלֵא ָהיַחָתְנ ףַסא
 היִתְחִּת םיִמָצַעַה דוד םנְו חולל ןאצה רַחְבִמ :אָלמ
 -הֶפוכל :ּהָבֹותְב הימצע % שבדסג ָהיִחַמְר חתר
 הָב הָתָאְלַח רֶׁשֲא ריס םיִמּדַה ריָע לוא הוי ינדַא | רַמָא

 האיצוה .קיחתנל היתתנל הנממ הֶאְצְי אָל ּהָתֶאְלִחְו
 דאל ה לש הקבו

 ירק טזי ההע ד. 3 ירק םיאבס 9:4. הפר יבה ד. 5. קווש רחא שגד +. 41. גייכ
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 ַחיִחצ-לֵע הָיָה הָכותְּב ּהָמָד יִּכ :לֵרֹג היל לפניאל ד
 :רַפַע וילָע תֹפַכְל ץֶרֲאָה-לע ֹוהתַבְפַׁש אל והתמש עלָס

 עלק חיצ-לע הָמְדדתֶא יתת) םכנ םקנל המח תולעהְל 8
 רוע יא הוה דא רמָא הל ובל :תְסָכַה יתְלבְל 9
 קלדה | םיִצְעָה הֶּבְרִה :הֶרּודְמַה לידא נאזסנ םיִמָּדַה י

 :ּורָחָי תומְצְעָהְו החְקְרְמַה חקרהְ רַשְּבַה םֶתָח שאָה
 הָתְשָחְנ הָרָחְי םֵהַּת ןטמל הקר היִלֲחנילע ָהֶדיִמֲעַהְו 11
 תֶאְלַה םיִנאְּת :הָתֶאְלֶח הת ָּתְאְמְמ הָכֹותְב הָכָתְנְו 9
 ְךֵתֶאָמְמְּב :ּהָתֶאְלַח שאב הָתֶאְלַח תכר הממ אצתהאלו 1

 דועחירהְמַת אל ל ךְתֶאְמטמ תרהְס אלו ריתרהט ןעי המ
 יִתיִשָעְו הֶאְּב יתרּבּד הָוהָי ינַא ַּב יִתְמָחְדתֶא יִחיִנְהְדדִע 4

 לימולילעכו ךיכרדכ םָהָנֲא אלו סּוחאדאלו ערפָאדאָל
 :רמאל ילא הוהי-רבד יהו | הוה ינדֶא םָאָנ ךוטָפְׁש וט
 אָלְו הָפנמְּב ףיניע רמחמהתַא ךממ הקל ינגה םֶרָאְָּב 5
 ם ו קנָאה :ְּףָתַעַמַּד אֹובָת אל הב אָלְו דפָסַת וז

 םיִשָּת לגו ְיְלָע שובה ראפ השעתדאל לבא םיתמ
 :לכאת אל םישְנִא םֶתְלְו םפשדלע הָמְעַת אלו דְיִלְנרְ

 שאו בֶרעְּב יִתְשא תַמִּתַ רקפפ םעְהְדילֶא .ךכְדַאְו ו
 גל דיִגַתדאְלַה םַעָה ילֵא ורמאנ :יתוצ רשאפ רֶקְבִּב ו
 הָוהְידרְבּד םהילַא רמאָ :השע הָתַא יִכ ונל הָלֶאזהַמ כ
 ינדא רמַא-הכ לארי תיבל | רֶמָא :רמאל ולא הָיָה ו

 כינע דמחמ םכקש אג ישדקמהתא ללחמ ננה הוה
 ברח םּתְבֹוע רשא םכיִתונְבּו םֶכֵנְבּו םֶכשְפִנ למחמו

 זבָחְלְו יטִעַת אל םֶפְשדלע יִתיִשָע רֵׁשֲּכ םתישעו ולפי פפ
 :םכילעגו םכישארלע םכראפו :ולכאת אל םיִׁשְנֲא 3

 םֶכיִתנעְב םֶתקמְ וכְבִת אֵל ּודְפְסִ אל םמיִלְנרְב
 תֿפֹומְל םֶכְל לקחו ה ו :ויחַאדלֶא שיא םתְמַהְנ א

 יא נא יִּכ םתְעַרְו הָאֹובְּב ושעה הָשֶערֶשִא לכ
 הוהי
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 הכ -תֶא םֶהְמ יִתְחְק םיּב אולָה םֶרֶאְרְב הָּתַאְו | הוי
 אָשִמהתֶאְו םֶהיִנְיִע דָמְחְמדתֶא םֶּתְראְּפִת שושְמ םֹועָמ
 5 יִלֲא טיִלָּפַה אוָבְי אוהה םִיַּכ :םֶהיֵתֹנְבּוםָהינְּב םֵׂשְפנ
 גז טיִלְפַה-תֶא ףיפ חַתָפי אוהה םַּכ :םִינָא תּוטַמשַהְל
 =יִכ ועְדִמ תפימל םֶהָל ָתֵיָהְו רע םֶלֶאַת אָלְו רבדְתו
 :הָיהְי נָא

 הב .Car אא. הכ

 2 א נְב"לֶא נפ םיש םֶרָאְְּב :רמאל ילא הָוהי-רבְד יָנ
 5 "רָבד ועָמְש ןומע נבל ּתְרַמְאְו :םֶהיִלְע אבהו ןומע
 -לֶא חֶאַה ְךַרְמֶא ןע הֹוהְי נד רָמָאְדהְּפ הֶוהְי ינדא
 תיּכדלֶאְו הָמׁשְנ יכ לֵאָרְׂשִי תמְדַא-לֶאְו לחְניִכ יִשדְקִמ
 4 םֶדָקיינְבל ְךנתנ יה ןפל +הֶלוָּב יכְלַה יִּכ הדוהי
 םֶהיֵנְְּׁשִמ ְךָב ונתע ךְּב םיִתוריט ּוֵבְׁשְר הָׁשָרְֹמְל
 ה הָּבְרתֶא יִתַתְנְו :ְַלֲח ושי הָמֲהְו ףיְרפ ֵלְכאָי הָמַה
 ינאי םֶתְעדְְו ןאָצץּבְרְמְל ןֹומע ןנְבתֶאְו םיִלמְנ הול
 6 די ךאְחְמ ןעו הֹוהְי נא רמָא הָכ יִכ :הֶוהְ
 תתמְדַא-לֶא ׁשפנְּב ְטאָשלֶכְּב חמשתו לרב עקרו
 ז גבְל דיתִתְ יל ידיתֶא יִתיִטְנ יננֲה ןפל לֵאָרְׂשִ
 תּצְרֲאָהְרמ ּףיֶתְדכֲאָהְו םימנֶהְדִמ ְךִּתַרְכַהו םיונל
 8 ינדא רַמָא הּכ :החְו ינאריפ ָתְעַדו ףךימשא
 תיפ םֶיוגְההלֶכּכ הנה .ריעש] בָאמ רַמֲא ןע הוה
 9 ויָרְעִמ םיִרְעָהֹמ בָאומ ףָתָּכְ"תֶא חתפ יה כָל והָדיִהְ
 :הדמתירקו עמ לעב תומישיה תי ץֶרָא יִבְצ ּוחְצקִמ

 י דאָל ןעמְל הָשְריִמְל היִתתְנ ןומע ןגֶבילַע םדקדינבל |
 וג עדו םיִמָפְׁש הֶׂשֲעֲא בָאומְבו :םגּכ ןומעדנְכ רכות
 וג םִוָרָא תֹושֲע ןעי הֹוהָי ינדא רַמָא הָכ הוה נֵאיכ
 ;םֶהָב מק םושֶא יִמְׁשֲא הָדּוהְי תיבל םקנ םֶקְנּ
 ןכל ————
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 יִתְרְכִהְו םּורֲא-לע יֵדְי יִתַטְת הָוהְי יֵנֹרֲא רַמָא הָל ןכָל ּ
 ברח הֶנרְד ןְמיִתמ הָּבְרְח ָהיַּתַתּו הָמֵהְבּו םֶדֶא הָנַמִ

 ושעְו לארשי יֵמַע רב םלֵאב יֵתְמָהנתֶא ית ולפי 4
 :הָוהְי ינדא םָאְנ יִתְמְקְנתֶא ּועְדַיו יתמחכו יפאְּכ םֹודָאָב

 הָמָקְנּב םיִתְׁשלְפ תושע ןעי הָוהָי ינדֶא 'מָא ה וט
 ןכְל :םָלֹוט תֶביִא תיחשמל ׁשֶפָנְּב טָאְׁשִּב םֶק ימקיו 8

 יִתְרְכַהְ םיִתְשְלְּפדלִע יִדָי הַטונ יִנָנַה הוהְי יִנדַא רַמָא הפ
 םֶב יתישעו :םִיַה ףוח תיִרֲאְׁשדתֶא יִתָדַבֲאַהְו םִיִתַרְּכתֶא וז

 יִּתְתְּב הוי נֵאיְכ ּועְרָו המח תֹוהְכֹותְב תולדנ תֹומָכְנ

 :םָּב ית
 .Car. XXVI וכ וכ
 הָוהְידרבְד הָיָה שךחל דָחֶאְּב הָנָש הָרְׂשְעיִתְׁשעּב יָה א
 טלשורידלע רצ .הָרמְתדרֶשא ןש םֶדָאְהְּב :רמאל יִלֶא ל

 :הָבְרַחַה הֵאְלַמֲא יא הבסג םיִמַעָה תותלד הָרְּבְשִנ חֶאָה
 שנ יתילעהו רצ ךילע ינְגַה הָוהָי ינדא למָא הכ ןכל 3
 רצ תומוח ּותָחְשו :וילנל םיה תולעַהְכ םיִּבַר םִיֹג 4

 חיִחְצְל התא יתנו הממ ּהָרְפע יתיחסו ָהיִלגִמ 'סרהו
 יתר נא יכ םיה ךותְּב היִהִת םיִמְרִח חַמָשִמ :עֶלָס ה
 הָדְשּכ רֶׁשֲא היתנבו :םיוגל זבל הָתָיָהְו הוה ינדַא םָאָנ 6

 רַמָא הָכ יִּכ :הָוהְי ינאי עדו הננְתֶהִת בֶרָחַּב ז
 כֵבְביִּדְלַמ רַצאְרְרַכּוְבְנ רצ-לָא איבמ יִנְנָה הוה ןנֹדֲא
 דעו לֶהְקְו םישְרַפְבּו בֶכְרְבּו סיִסּב םיִכְלִמ ךלִמ ןופצמ
 ְךפְׁשְ כי דיל ןמ גְרהְי בֶרָחּב הָדָשּב ךיִתונְּב בר
 ךיתמחפ ןתְ יב יו :הנצ דךילע םיקהו הלל ךיפ 9
 םקְבא ְךָסִכ וסיס תַעְּפָשִמ :ויָתֹובְרַהְּב ץִּתי דל :

 ואובְב תומה הָנָשַּעְִת בָכְְו לנו שרֶּפ לוקמ
 סמר ויסּוס תוְסְרפְּב . :הָעקְבַמ ריע יִאובמִּכ ךיִרָעְשְּב 1
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 ץֶרֶאל ל תובצמו גרַהְי םֶרֲחַּכ ךמע ךיֶתֹוצוח"לְכיתֶא
 ג: ךיתומוח סְרהְ לבר וזכו ךליח ּיללשו :דָרַת
 זכיִמ ותְּב ךרֶפִעו ךיצעו ךיְבִאו וצְתִי ךתְדִמֶח יִתְבי
 ג עמי אֶל ףירוגפ לוקו ירש ןימה יִּתבְשִהְה מיש
 4 אל הית םיִמָרֶה המְשמ עלס ַהיַחְצל ְךיִּתַתְת :הוע
 ; הָוהְי יִנדַא םָאְנ יִּתְרַּבִּד הָיהְי יִנֲא יִּכ דע הָנְבִת
 וט קגֶאָּב ךתלפמ ילוקמ | אָלָה רוצְל הוי יִנדֶא רַמֲא הפ
 5 עמ ּודְרְו :םיִיאה ּושַעְרִי ךכותְּב גרה גְרָהָ ללה
 יְִנְּבְתֶאְו םַיִליִעְמִתֶא וריסהְו םיה יאיִשְנ לפ םֶּואָסּכ
 ודרחו ובשי ץראהדלע ושָכְלִי | תֹוָדְרָח וטשפי םֵתָמְקְר
 גז יא דל ודְמָאְו הניק יִלָע ואש :יְלע ממשו ביער
 הק הָתְיַה רשא הָלְּלְהַה ריִעָה םימומ תֶבָשונ תֶרַבִא
 1 הת :ָהיֵבְׁשֹו-לְכְל םֶתיתח ונתנרשא היִבְשיִו איה םיב
 םיכרְׁשַא םִיאָה ִלֲהְבְו ךתלפמ םִי ןיאָה ּודְרְחְי
 9 רע ךֶתא יִּתִתְּב הָוהי נֹדֲא רמָא הָכ יִּכ : ךֶתאַצִמ
 םוהֶתתֶא ל תֹוָלעְַּב ובשטדאל רֶׁשֲא םיִרְעַכ תָבְרֲחנ
 כ םע-לֶא רוב יִדְרוידתֶא : ךיתדרוהו :םיּכַרָה םִיַמַה .ךסכו
 -זרֶא םֶלּועָמ תובְרָחַּכ תויּתְחַת ץֶרְ ךיִּתְבַשוְהְו םלוע
 :םכווח ץראב יִבָצ יתנו יבשת אל ןעמל רוב יד
 ג םֶכֹועְל רוע יִאְצְמְתאָלְו יׁשְקְבָתְו ניאו ךְנְתֶא תוהְלִּב
 :הָיהְי יא םָאְנ

 זכ .Car. XXVU זכ
 2 א רצ"לע אש םֶדָאְרִב הָּתַאְו :רָמאָל יֵלֵא הוהי-רבד יֵהְ
 3 ;רלְבר םי תֶאּובְמ"לַע יִתְבָשיַה רוצל תְרַמָאְ :הָנק
 תא רוצ הָוהָי יִנדַא רמָא הָפ םיִבַר םִיַא-לַא םיִמַעָה
 4 ּולְלּכ דינב ךולּובנ םימו בלב :יפו תלילכ יא תְרמָא
 ה ןֶרָא םִיָתְֹללְּכ תא דל ּוְּכ לינשמ םיׁשֹרְּב דיפ
 ןונבלמ == הקשה
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 ושָע ןְׁשְבִמ םינולא ְיִלָע ןֶרֶּת תושָעְל יחָקְל ןנְבָלִמ <
 שש :םִיתכ ייאְמ םיִרְׁשֲא-תּב ןשרשע ףשרק ךיִמושמ ד

 תלת סל דל תויהל ךשְרפמ יָה םירְצִמִ הָמְקִרְּב
 יה דורו ןודיצ יבש :ַּסַכְמ הָיָה .השילא ייאמ ןמנראְו 4
 לכ ינקו לב הָמַה דב יָה רוצ ְךמְכָ דל םיִמָש 9

 - םהיחְלמו םוה תנאי דקר יקיוחמ דב ויק ָהיֶמָכֲח
 ךליַחְב וה טופו רולו סרפ :דךברעמ ברעל ְךְב ּויָה י

 :דךְרדַה ּונָתְנ הֶּמַה בל | לבוב גמ ךתמחלמ ישנא
 ףיתולדְנִמְּב םיִדמנו ביס ךיתומוה"לע ליו דור נב 4

 פי וללכ הַמַה םיִבָס ףיפומוחדלע לת םהיטלש ויה
 תֶרפועו ליִדְּב לרב סב ןוה"לּכ במ ךתרחס שישרת ו
 ָרָא שָפְְּב ךילכר הָמַה ךָשמְו לבתו :ףיְנובזע ּונְתָנ ג
 םביפוס הָמְרנוּת תיִּבִמ :ךברעמ 5 תשחְנ ילכו 4
 זכייא דולכר ןדד נב נובע ינתְנ םיִרְרְפּו םיִׁשְרפּו וט

 :ְּרָבְׁשֶא ובישה םינְבֹוהו ןש תונרק דו תַבֹחְס םיִכר
 ץובו המקרו ןְמֶנרא ךפִּב ךישעמ בֶרמ ךתרחל םֶרא ו
 לֶאְרְשי זראו הָדּהְי :ְךנובעְּב ונָתְנ דפְַכְו תָמאְרְו וז

 וְתְנ ירצו ןמשו שברו נפו תינמ יִטחְּב ךיֶלְכְר המה
 היל בֶרמ ףישעמ בֶרְּכ ךתרחס קשְמד :ָּכְרעַמ ו
 ֹנָתְנ דךינובְזעְּב ליאָמ ןויו ןדו :רחַצ רַמָצְו ןיּבְלַח ןייְּב 9
 ףתלכר ןדד הי ְבְרָעְמְּכ הָנְקְו הָּדְק תֹושָע לרב כ
 יִרֲחֹל הָּמַה רדק יאישְנלָכְו ברע הכר שָפְחְיִדְנְבְּב 1
 בש לכ :ךיְרְחְס םָּכ םידּותעו םְליִאְו םיִרְכִּב די 5

 הָרְקִי ןְבֲא"לְכְבו םֶשַביִלּ שארֶּב דיְלַכְר הָמַה הַמָעְַ
 רושא אָבַש ילכר ןדעו הכו ןֶבָח :ךינובוע ּנְתְנ בֶהָו 3
 תֶלָכִת ימולנּפ םיִלְלְכְִּב ךילְכְר המה :ךתלכר דַמְלָּכ 4

 וראו םיִשְבֲח םלָבֲחַּכ םימּורָב גנבו .הַמָקְרו
 ךתלכרמב

 שנדב ינה 36. קרוש רחא שגד ז,16. | ירק םינבהו +. 15. = ירק םייתכ ף. 6. קיוב ץמק +. 6.
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 הכ יִאְלְמִַו ךְבְרעמ ךותורש ׁשיִׁשָרַּת תינָא :ּדַתְלְכְרמְּב
 6 םיִמָשַה ואְבַה םיִּבַר םִיַמְּכ :םימ בַלְּב דא יִדְּבְכִ
 גז נובו ךנוח .:םימי בלב ךֵרְבׁש םיִדקַה חה תא
 ףברעמ יִבְרלְו ךקדב יֵקוֲחִמ דילְבְְו ךותלמ ךברעמ
 כותב רשא ףלהְקדלֶכְבו ךבירְׁשַא ךּתְמחְלִמ ִׁשנַא-לָכְ
 ₪ לבה תקנו לוקל :ףתלפמ םּזיְּב םימָי בֶלְּ פי
 29 טושָמ ישפת לכ םֶהיֵתֹונֲאמ ּודריו :תושרְנמ ּוׁשֲער
 ל לילעוטימשהו :ודמעו ץֶָאָהלֶא םיה יִלְבְח לכ םחְלִמ
 רַפאְּב םרישארדילע פע לער הרמ וקעי] םלוקְּב
 ג: יִלא ּוְב םיקש ּודְנחְו אָחְרְה ךילא וחירקהו ּושְלַּפְת
 ג ונוקו הנק םֶהינְב דילא ואש :רֶמ דפסמ שפנירמְּב
 % םימימ ךינובע תאצְּב :םה ךותְּב הָמְדְּכ רוצְכ ימ דע
 -יִכְלִמ ּתְרַשַעָה ךיברעמו ךינוה בֶרְּב םיִּכְרםיִמע תעַבְׂשה
 4 =לָכו בְרעַמ םימדיקמעְמְּב םימימ תְרְכְשנ תע :ץְֶא
 הל לע וממש םייִאָה יִבְשָי לכ :ולפנ כתב ךְלָהְק
 % קרש םיִמָעָּב םירָחְס  :םיִנָּכ ומעְר רעש ּורָעָש סימל
 :םלוע-רע ניאו תיק תה יל

Moאז  Car.הכ  
 2 א -הכ רצ דיִנְנְל רמָא םֶדָאְדְּב :רמאל ילא הוהְי-רבְד יָה
 בשומ יִנָא לא רמאּתַו בל הב ןעי הוה ונדא | רַמָא
 דל ןּתַתַו לא-אלו םֶדָא התַאְו םיִמָי בלב יִּתְבַשְי םיקלֶא
 3 אל םותְסלְּכ לאנדמ הָתַא םֶכָח הגה .:םיִהְלֶא בַלְּכ
 4 בָהְו שעקו ליה דל ישע דתנובְתְּו לֵתָמְכָחְּב :ךוממע
 ה ִָּליַה תיבה ְְּתלְכְרְּב ּדְתַמְכְח בֶרָּב :ףיִתורַצואְב ףָסַכְ
 6 הוהי יִנדִא רַמָא הכ ןֵכָל :ְּליַחְּב ּךְבָבל הבנו
 ז לילע איבמ ננה כל :םיִהלֲא בל ךבבל-תֶא דת ןשי
 וללחו ּףִּתִמְכְח יפיללע םֶתובְרַח ּוקיִרַהְו םיג יִציֵרְע םיִֶז

allךתעפי =  
 .קריחב כה ז.32. ה םוקמב יא ז.31. םלחב רה +. 28. זייכ



 .CAP 28. חכ לאקוחי 880

 ומי םֶלְּכ לָלְח יִתֹומְמ הָּתְמְו ףודרוי תחשל עפ
 דאלו םֶדֶא הֶּתַאְו גה ןנפל יִנָא םיקלֶא רמאה רַמָאָה
 נָא יַכ םיִרְז יב תת םילְרְע יתומ ְּּלְלְחִמ דָיְּב לא
 ילא הוהרבד יְִ :הָיהָי ינדא םָאְנ יִּתְרַבַ
 הָּכ ול ָתְרַמְאְו רצ ךלמילע הניק אש םדָאְרִּב :רמאל
 ליִלָכו הָמְכָח אָלְמ תת םִתוח הָּתַא הֹוהי ינדַא למָא
 םֶדֶא ַּתְּכְסִמ הרי ןְבָא-לְּכ תה םיִהְלָאְדנ ןדְְב זיפ
 תוקרבו ךפנ ריס הָּפְשַיְו םהש שישרת םלהְיַו הְדְמְפ
 :וננּכ ֶאְרְּבִה טוב ְּךְב דבק יפה תֶכאָלְמ בה

 תיִיָה םיהלא שֶדְק רַהְּב ףיּתַתְ ףכופה חשִממ םּורָכְּתַא 4
 מ ּיִכְרְְּב הָּתַא םיִמָּמ ּתְכְלַהְתִה שָאהינְבַא ךוְתְּב וש
 כת למ ּףִתָלְכְר בֶרְּב ב הָתָלֹע אֵצְמנ-דע ךֲאָרְּבַה 5

 כופה ביְּכ ּףדְּבַאָו םיקלֶא רַהֵמֶללַחַאו אָמָחְתַו םַמָח
 "לע ָּךַתְמְכִה תחש לב כל ּהֵבְג :ׁשֲאנְבַא ְךותִמ גז

 הָוָאְרְל ףיתתנ םיכלמ ןנפל ףיתקלשה ץראדלע ּףָתְעפִ
 דאַצאְו ףישדקמ תללח ףִתלְכְר לב ינוע בֶרמ דב 38

 ויעל ץֶרֶאָה"לַמ רפאל ְךנתָאְו ףתלְכא איה כֹוּתִמ שא
 תה תל ףילְע ממש םימעב ְךְֶדוילְּכ ְָאדלָכ ופ
 :רמאל ילא הוחיירבד הו : םקוע-דע ךְֶאו כ
 הָפ תְרמָאְו :הילע אבהו ןוָהיִצ"לֶא נפ םיש םֶדאָדְּב ג

 ועדי ות יתדּכנו ןודיצ ךילע יה הֹוהָי ינדא רמָא
 -יתחלשו :הָכ יתשְדקְנְוםיִטפְש הב יתושעב הוה נאכ %

 םֶרָחְּב הָכותְּב לֶלִח לַלְפִ ָהיִתוצוחְּב םֶדָו רָבָּר הב
 תיִבְל דוע ההייאלו הוה ינאי דיו ביִכָסִמ ָהיכָכ
 םיָמאָׁשַה םֶתביִבְס לכִמ בֵאָכִמ ץוקו ריִאְמִמ ןוָלס לֵאָרְׂשִ

6 oO 

4 

1 

2 ph - 

3 - 

- 

pa 

 יא רמָאזהְכי = :הֶוחָי ינדא נא יִכ עדו םָהֹוא הכ
 וצֿפָנ רָשֶא םיִמעָהְִמ לֵאָרְׂשִי תיִּביתֶא ! יִצְבַקְב הוה
 םב == רה ב

..rאראו תרטפה צ. 25. ארסח 
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 רְׁשֲא םֶתְמְרַא-לע ובשוו םיוגה ייִעְל םֶב יּתְׁשּדְקִו םַב
 5 םיִתְב ָבּו הֵמָבְל ליע ִבְׁשְִו :בלַעְל יִּדְבעְל ית
 םיִטאָׁשַה לֹכְבםיטָפׁש יתושעפ הטֲבְּובְׁשויִמְרְכ עט
 :םֶהיֵהְלֲא ֶוהְי א י ּועְָיְו םֶתביִבְסִמ םֶתא

 .Car. XXIX טכ
 א "רַבְד הָיָה שֶדָחל רָשְע םנׁשְּב יִרְׂשעְּב תיִרְׂשֲעַה הֶנֶשּ
 ג ְךֶלַמ הְָרְפילַע ְּףיִנְפ םיש םֶרָאְרִּב :המאַל ילא הוה
 3 ּתְרַמָאְו רבד :ּהָלְּכ םִיָרְצִמ"לְַו ויָלָע אָבְוְהְו םיִרָצַמ
 םירצמהדלמ העְרפ לע יננה הּוהָי ינדא | רמָא-הכ
 יִראָי יל דָמָא רֶׁשֲא ויְראָי ךותְּכ ץֵבֹרָה לודגה םיִנחַה
 4 -זרַנְד יִּתְקְּבְדהְ חלב | םייחח יִּתַתְנְו :ינֲתיִׂשַע נָא
 -כְכ תֶאְו ףיִראָי ךופמ ןיתילעהו דיִתשקָשְקְּב ירא
 ה ;רֶרָבְִמַה ּףיִתְׁשַט :קֶבְדּת ףיתשקשקב ייראו תג
 אל לה הָדָׁשַה ינפילע יראו תנילָּכ תאָו תא
 ףיתתנ םימשה ףועלו ץֶראה ףיחל ץֶבקִת אָלְו ףסֶאַת
 6 םֶתויַה ןעי הֶוהְי נא יִּכ םִיָרְצמ יבשיילּכ עדו :הֶלְכָאְ
 ז ץורת ךפכב ָךִּכ םֶטפָתָב :לארשי תיבל הנק תָנעׁשמ
 תְדַמַעָהְו רַבָׁשּת ל םנעְׁשַהְבּו ףתָּכלָּכ םֶהְל תְעְקְבו
 8 ונגה הֶוהְי יִנדַא רַמָא הֶכ וכל :םיִנְתְמלַּכ םַהְל
 9 /רָתְָהְו :הָמֵהְבּו םֶרֶא ךממ יִּתַרְכַהְו םֶרָח לע איבמ
 ןי הוה .ונָאִּכ ועָרָ הָּבְרֶחְו הַמָמְׁשל םירצמץרא
 ייראו דלא רננה ןכל .יִתישע ינו יל ראי רמא
 לּדְנִמִמ הָמָמַׁש בְרִה תובְרָחְל םִיִרצִמ ץֶרָאתֶא תתנו
 גג לגו םרֶא לגב ּהָבירְבעַת אָל :שוכ לּובְנ-רַעְו הנו
 ו יִּתַתְנו :הָנָׁש םיִעְבְרַא בשת אָלְו הָב"רְבִעַה אֶל הָמַהְב
 היֶרָעְו תֹומַׁשְנ תֹוצְרֲא | ְוָתְּב הָמְמְש םִיִרְצַמ ץֶרְאתֶא
 .A Eo יִתצְפהְו נט םיִעָּבְרַא הָמְמׁש ןֶיְהְּת תובְרָחְמ םיַרָ ךותְּב

 56 יצ ף- 4 4 .arial v 1, ק םיחה צ. 4. טיכ
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 רַמָא הפ יִכ :תוצְרָאְּב םיִתְיִרְח םָיוגְּב םִיִרְצְמדַתֶא 3
 ךמ םִיַרְצִמיתֶא ץכקא הָנָׁש םיִעָבְרַא ץקמ הֶוהְי יִנדַא

 םםִירְצִמ תובְשתֶא יִּתְבׁשְו :הָמְש ּוצַפְנרְׁשֲא םיִמָעָה 4
 םש ּויָקְו םֶתְרוָכִמ ץֶרָאל םֹורְתַפ ץֶרֶא םָתֹא יִתבְׁשֲהַו

 -אלו הלָפְׁש הָיהְת תוכְלְממַהְדִמ :הֶלְפְש הָבְלִמִמ וט
 :םיוגּכ תודר יִתְלבְל םיְִּמעמַהְו םִיגַה"לַע דוע אָשַנְתִת
 םתונפּכ וו ריכומ חֶטְבמְל לארשי תיל דוע-היהי אלו
 םםיִרְׂשעְב יל :הוהְי נֹדֲא ינא יּכ ועו םדירחַא
 יִלֶא הוהי-רבְד הָיָה שְדְחְל דַחֶאב ןוׁשאַרָּב הָנָׁש עבָׁשְ
 וליַח-תֶאדיבעֶה לבבי רַצאְרְדְַּבְנ םֶדָאדּ +רמאל
 הטורמ ףַתָּכ"לָכְו חלקמ שארדלּכ רצ-לֶא הלודנ הָדֹב
 ֶבֶע-רְׁשֲא הדבעֶה"לע רצמ וליל ול הידדאל רכש

 רצאָרְדכובנל ןתנ ננה הוה ינדא רמָא כ ןכל :ָהיִלְע ו
 הֶלְלֶש ללשו המה אָשְנְו םירצמ ץֶרֶא"תַא לֵבָביּדַלִמ

 יִתַתְנ ה דבע-רׁשֲא תָלעפ :וליחל רכש הָתְֲהְו הוב ובו כ
 סיב :הָוהְי ינדא םָאְנ יל ושע רשא םירצמ ץֶרָאדתַא ול

 הָפְרְחְתְפ ןּתֶא ךלי לארש תיִבְל ןרק חיַמְצַא אוהה ו
 :הָוהְי יִנָאהיִכ ועדי םכותב
 642. .XXX ב 0

 הָכָּתְרַמָאְו אָכְנַה םֶדֶאְרְּב :רמאל ילא הָוהיזרבְד יהי א 2
 ברקו ם* בורקדיפ :םול ּהָה וליליה הוה ינדא רַמָא 5
 םִיִרְצְמְּב ברח הָאְבּו :הָיְהי םיונ תע ןגָע םו הוהיל םוי 4

 הָנומֲה וחקלו םיִרְצַמְּב לָלֲח לַפְְּב שּוכְּ הָלָחְלַח הֶתַיהְ
 נבו ביו ברעֶה-לְכְו דולו טופו ׁשּכ :ָהיתודסי ִמְרהנְו ה
 קדְוהי רַמֶא הכ :ולפי םֶרָהַּכ םָּתֲא תיִרְּבַה ץֵרָא 5

 בֶרָחּכ הנס לדנמִמ הע ןואְג דר םִירְצמ יִכְמְס ולֲפנו
 תמש תצְרֲא ךותְב ומׂשנו :הֶוהיָנדֶא םָאְנ הָברלְפִ ז

 וירעו 7 RR יו
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 8 הָוהְי ינאדיכ ּועָדְְו היית תֹובָרֲהנ םיִרְעוִתּב וְרֲע
 9 אהה טיב :הירושהלכ ורְּבְשנְו םִיְָצִמב שַאיתְתּב
 חַטְּב שָּכדתֶא .דירחהל םיִצַ נפל םיִכָאְלִמ וא
 :הָאְּב הנה יִּכ םירצמ םוְּכ םֶהְב הלֲחְלַה המה
 י יב טִיַרְצִמ ןוָמֲההתֶא יִּתַּבְׁשִהְו הוה נא רַמָא הָּכ
 וג ביג יִציִרָע ותא ומַעְו אוה :לֶבָּבידְלִמ רַצאָרְדכּובנ
 םילצמ-לע םְתֹובְרַח .וקירהו ץֶרָאָה תתשל םיאָבומ
 ג יִּתְרְכמּו הבָרָה םיִרֹאְי יִּתַתְו :לָלָח ץֶרָאָהיתֶא ואלו
 םיִרְזרְְב הָאלַמּ ץֶרא יתמשהו םעְרידּיְּב ץֶרָאָהתֶא
 וי יִתָדבֲאָהְו הֹוהָי ָנרֲא רמָאהְכ :יּתְרבִ הָוהְי ינא

 או דא יתמשַהְו :םירְצִ ראב הָאְר ית דיעה
 וט יִּתְכפְשְו :אָנְּב םיִמָפׁש יִתיִשְעְו ןעְצְּב שא יִּתָתָנְו סרָתּפ
 6 יִּתַת :אָנ ןומָה"תֶא יִּתַרְכַהְו םירצמ זעָמ ןיסדלע יִתָמֲח
 ירצ ףנו עָקְּבַהְל הָיִהִּת אנו ןיפ ליחְּת לוח םִיַרְצִמְּב שא
 וז :הָנכְלַתיבשב הָוהְוּולְּפי בֶרַחְּכ תֶסָביפ א ירוק סמי
 18 םםִיַרְצִמ תוטמחתַא םֶשיִרְבָשְּב םויה ךׂשָה םַחְנְפַהְתַבּו
 יבשב ָהיָתֹונְבּו הָנְסַכָי ןֵנָע אֹיַה הע ןואָנ ּהָב"תֵּבְׁשִ
 19 | :הוהְי נֵאיכ עדו םִיִרְצַמְּב םיטפש יתישַעְו :הֶנְבַלַת
 כ הָיָה שחל הָעְבְשְּב ןשארב הֶנֶש הָרְשָע תַתַאּב יהו
 ג: הףלמ הערפ עורות םֶדֶאְְב :רמאל יִלֲא ָוהְידרַבְד
 םיִׂשָ תואּפְר תל הָׁשְבח"אל הנו יתְרְבש םירצמ
 = רמָא-הכןפל | :בֶרָחַב שפְתַל הוחל הׁשְבֲהל לח
 -זרֶא יּתְרַבְשְו םירצמזדלמ הערפל נגה הוה יִנדֶא
 בֶרָחַה"תֶא יִתְלַפה תרָּבְׁשַה-תָאְו הקזחהדתַא ויער
 3 ;תרֹוצְרֲאָב םיתיִרז) םיוגּב םיַרצמ-תֶא יִתֹוצְּפַהַו :ודָימ
 8 דב יֵבְרֲחתֶא יִּתֲתָנְו לָבְּב למ תערוהתֶא ּתְקֹוַחו

 יתרבשו 56* |
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 :ויִנָפְל לֵלָח תוקאנ קָאְְו הֹעְרַּפ תֵֹעְרְז-תֶא יִּתְרַבְשְו
 תדְנלַּפִת הערפ תועו לבב למ תערזתֶא יתקוחְהְו הכ

 קרט לְבּבידלמ יב יּבְרַח יִתְתְּב הוה ינאי ועדי
 םםיּכ .םִיְצִמיתֶא יתוצפהְו :םירצמ ץֶרָאלֶא ּהָתוא 8

 :הָוהְי יִנֲא"יִק עְדְה תָֹצְרֲאָּב םָתֹוא יתיר
 .Cap. XXXI אל %

 קרְיָה שֶדֹהְל דָחָאְּב ישיִלָשּב הָנָׁש הָרָשָע תַחַאְּב יהו א
 -דֶלמ העְרפ"לֶא רַמָא םָאְרְּב :רמאל ילא הוהירַבְד 2
 רושא הגה ּדְלְְנְב מ ימלא ונומהדלָאְו םירצמ 3

 םיִבַע ןיבו המוק הבנו לצמ ׁשֶרֹחְו ףנע הפי ן5בלּכ זרא
 -זרָא והתממר םוהִּת יהולדג םימ  :ותרמַצ הָתְיָה 4

 לֶא החלש ָהיִתלַעְתתֶאְו הָצטמ תביבמ ךלה היתרה
 הָרשַה יִצע לפמ תמה אָהְבְ ןפילע :הרשה יִצֲע"לַכ ה

 םיִּבַר םיִממ ותראפ הָנְכָרֶאְּתַו ויָתֹפעֶרַפ הֶניִבְרּת
 ויָתְראָּפ תַהתְו םימשַה עכו וננק ויתפעסְּב ;וחְלָשְב 6
 ףי :םיכר םיוג לכ ּובשי ללצבו הרשה תיח למ ודלי ז

 :זביכר םִימילֶא ושְרָש הֶיְיִּכ ויקוילד ראב וטְדנְּב
 --לֶא ֹומְד אל םישורְּב םיהלאְדנּב והממעדאל םיִזְרַא 8

 זכהלאְְּ על וָתאֹרָפְּכ ּויְדאָל םִנֹמָרְַו ויִתּפִעְס
 יהָאקִו ויְתֹלָד ברב ויתישַע הפ :ֹוֲיּב :וָלֲא הָמְדְיאְל

 למָא הל ןכל :םיהלָאה גב רֶׁשֲא ןהעייצעלָּכ ְי
 -ילֶא ותרמצ ןתו הָמֹקְּב ְּתְהַבָנ רֶׁשֲא ןע הֹוהי נא

 םיוג לא יב והְנַתָאְו :ֹוהָבנְּב בבל םֶרָו םיתובע ןיֵב גג
 יִציִרָע םיִרָז ּוהָתְרְכַו היִתְׁשַרג שרב ול השי וש ג

 ויילד .ּולפנ "תיא לבו םירהמ-לא והששוו םינ
 -לָּכ ולצמ ודריו ץֶראַה יקיפִאילֶכְּפ ּויָתארֶפ הָנְרַבְׁשת

 םימשה ףועְדלּכ יבש וְלּפמילע :והשמיו ץֶרָאָה ימע 3
 ירד כז

 "לאו
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 4 ּוהְבְני"אָל רֶׁשֲא ןעמל :הָדָׁשַה תֶיַח לכ יָה ויתארְפ"לֶאְ
 ןיבלַא .םֶתְרַמצְתֶא ּוֵנתִאָלְו םומיצע"לכ םחָמֹוקְב
 םֶלְכ יכ םַימ יִתְשלְּכ םֵהְבנְּב םהילֶא ודמעידאלו טימבע
 יָדְרי-לֲא םֶדָא נב ְךותְּב תיֵתְחַּת ץרא"לא תֶוָמל תת
 וש יִתְלַבֲָה הֶלאָש תדר םייְּב הוי נא רֿמָא-הַכ גרוב
 םיִפר םִימ ואְלָּכיַו היִתורָהְנ עַנָמְאְו םודתדתא ֹויָלָע יִתָפִּ
 5 לוקמ :הַּפְלִע ויִלַע הרשה יצעדלְכו ןונבל לע רדְקַאְ
 רוב יִדְרוידתֶא הלאש ותא יִדרוהְּב םיוג יִתשעְרה :תלפמ
 ןנְבְלדבּוטְו רֶחְבְמ ןֵדיְִע-לְּב תיִתְחַּת ץֶרָאְּב ומה
 וז םֶרָחיֵלְלֲהזלֶא הֶלְאְש ודְרִי ותא םֵַהםִג :םִיָמ יִתְשלָּכ
 ג דובְכְב הֶכְּכ תיִמְד ימדלֶא :םיוג : ךותְכ יִלִצְב בש לר
 תיתחת ץֶרָא-לָא ןדעדיִצְעדתֶא תדרוהו ןֶדעיִצַעַּב לֶדְְב
 =קֶכְו הערפ אוה ברח"יללחדתֶא םכׁשת םילָרִע ךותְּב
 :הָוהָי יִנדִא םָאְנ הנומָה

 בכ .Car. XXX בל
 א שְרְחל דַחֶאב שדה רשעדינשּב הָנָׁש הָרָׂשִע יִּתְׁשִּב יהו
 2 לע .הנְכ אש םֶדָאדּ :רמאל ילא הָוהידרַבְד הוָ
 ָתְמְדְנ םוג ריִפְּכ ויִלַא ָתְרַמָאְ םיִרְצמְלִמ הָעְרּפ
 םומ=חלדתו יִתרָהנְּב חַנֶתַו םיִמִּב םִּנַּתַכ הָּתַאְו
 3 קדוה יִנדָא רמָא הָּכ :םֶתרַהְנ םֹּפְרַּתַ ףילְְרְּב
 ךּולַעָהְו םיבר םיִמע לֵהְקּב יִּתְׁשְריתֶא ףילע יִּתְשַרְּו
 4 יתנּפשהו ףליטא הרשה ינפדלע ץראב ךותשטנו :יִמְרחְּב
 :ץֶרָאָהילָּכ תוח ממ יִתְעַבְשַהְו םימשה ףִדלּכ דיִלָע
 ה :ּדָתּומְר תֹוֲאנַה יִתאָּלְמּו םיִרָהָהילִ ּףךְרָשְּבדתֶא יִּתַתִה
 6 ןאְלְמְי םיקפַאו םיִרְרָה"לֲא ד ךְמְדמ ךַתְּפצ ץרָא יתיקשהו
 ז םֶהיֵבְכְכ-תֶא יִתְרִדַקהְו םִיִמָש ְתוְּבַכְב יתיפכו :ָךַמִמ
 6 וא יִרוְאְמְלְּכ ;ורוא ריאודאל הֶרוְּסכֲא ןגָעְּב שמש

 בזדו

 םימשב
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 ינדַא םִאְנ ףצְרא-לע ךשח יִּתַתָנְויֶלָע םֶרידְקַא םִיִמְשְּב
 םווגפ ְךְרְבֶׁש יִאיִבָהָּב םיפד םיִמע בל יּתְסַעְכַהְו :הופ
 םימע לע יתומשהו +:םֶתַעְַיאְל רֶׁשֲא תוצרא-לע י

 -ללע יִּבְרַה יִפפעְּב רעש ךילע ורעשי םהיִכְלמו םיבר
 :ךתלפמ םיְב ושְפִנְל שיא םיִעְגְרל ודרחו םהינפ

 תוָבְרַהְּב :ּדאֹובּת לָבְבִ"דלִמ בֶרְח היה ינדָא רַמָא הָּפיִּכ !}
 ןואגְ"תֶא ּורדָשְו םֶלַּכ םיוג יצירע דומה לַּפַא םירובנ

 ּהְמְָּבלָּכְ"תֶא יּתְרְבָאהְו :הָנמַהילָּכ דמשנו םירצמ 9
 תרוסרפו דש םֶרָאילְנֶר םחְלְדִת אלו םיִבַר םימ לעמ

 ןְמָׁשּכ םָתֹורָהנְו םֵהיִמיֵמ עיקש א :םֶחְלְדִת אל הַמָהְּב 4
 הָמָמְׁש םִיַרְצִמ ץְרָאזתֶא יּתְתְּב | :הֶוהְי יִנדַא םָאנ ךילוא וט

 דיו הב יֵבְׁש-לְכיתֶא יתוכהְב הָאלִמִמ ץרא המ
 ההעקְת םיוגה תֹנְּב היננוקו איה הניק :הֶוהְי נֲארָּכ 6

 זכָאְנ ּהָהֹוא הָעקְת הָנֹמֲה"לּילַעו םִירְצִמ"לַע התוא
 רֶׂשָע הָׁשִמֲחּב הָנׁש הָרְׂשֲעיִתְׁשִּביִהַו | | :היהְי ינדא וז
 -לע ההג םֶדֶאְרִ :רמאל ילא .הוהירבד היה שדחל 8

 ץרא-לָא םֶרדא םָיג תונו ּהָתוא והדרוהו םירצמ ןומֲה
 הרַבָּכִשֶהְו הָרְר תְמַעְנ יממ :רוב יִדְרוידתֶא תויִתְחַת 9

 וכשמ הָנְתנ בְרֶח ולפי ברחדיללח ְךותְּב :םיִלְרְעדתֶא כ
 לואָש ףותמ םירופנ ילא ולדורְבדָי :ָהינומַה"לְכְו הָתֹוא ו

 שא םש :בֶרָח ילְלַח םילרעה ובְכש ודרי ויִרֶזעְדתֶא
 ןביִלָפָה םיִלְלָח לכ ויִתְרְבְק :ייָתוביִכְס ּהָלָהְקילְכ

 ָּלָהְק יֵהַו רובתְכְרִיְב הרב ונּתנ רֶׁשֲא :בֶרחַב 33
 נֵתנירְׁשֲא ברב םיִלָפנ םיִלְלָח לכ הָתְרְבְק תוביִבְ

 ּהָתְרְבִק תוכי ףנֹומֲהלְכְו םליעםש :םייחקְרֶאּב תיתַח 4
 ץֶרָא-לָאוםילרע ודריזרשא םֶרָחַּ םילפנה םיִלָלֲח םּלְ
 םֵתְמְלִכ ואשיו םִיַח ץֶראְּב םֶתיִתַ נֲתְנ רֶׁשֲא תֹיתְחַּת

 "תא
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 הכ ּהָנֹמֲהילֶבְּב הל בָּכְשמ ונְתְנםיִלְלֲח תב רוב יִדְרותֶא
 םָתיִּתַחְזַתִנ כ בְרחיִלְלַה םילרע לכ ָהָתֹרְבַק ויִתּוביבְס
 םיִלְלָח ְּךֹותְּב רוב יִדְרותֶא םַתְמלְכ ואשיו םייח ץראּב
 5 היתֹורְבק ויתֹוביִבְס ּהָעמָהילֶכְו לבת ךשמ םש :ןָחנ
 :םייח ץֶרַאְּב םֶתִִתַח ּונְתנְיּכ ברח ילְלָחְִמ םילרע םֶלְּ
 .ז לואשדודרי רשא םילָרעַמ םילפנ םירוכְנתֶא ֹובְכְׁשְו אלו
 יהתו םהישאר תחת םתוברחדתא וגו םְתַמַחְלמייִלְכְב
 25 הַתַאְו :םייח ץֶרָאָב םיִרובְג תיתחדיכ םתומצע"לע םתונע
 9 םודא הָמש :בֶרָחְיִלְלַחתֶא םכְׁשתְו רבְשּת םילרע :ךיְְּ
 בֶרָהיֵלְלַח-תֶא םתְרובנב יִנּתנירִׁשִא היאישנ-לכו היִבָלַמ
 ל ןֹופְציִכיִסְנהָמְׁש :רוב יֵדְדהתֶאוּובָּבְׁש םיָלְרעדתַא הָמַה
 םתרוב:מ םתיתחב םיִלְלחתֶא ודרידרשא יגהצ-לכו סל
 םכתמלכ ואשיו בְרֲחיֵלְלֲח-תֶא םיִלְרְ ובְּכַשיַו םישוב
 גג הָנמָהְדלָבְדלַע םהָנְו הערפ הֶאְרִי םֶתוא :רוב יִדְרויתֶא
 ₪ יתְתְניִּכ :הָוהְי יִנדֶא םָאְנ וליח-לכְו הערפ ברחריללה
 -ילְלֲח"תֶא םילרע |ךותְב בכָשָהְו םייח ץֶרֶאְּב ותיִתחתֶא
 :הוהי ינדא םָאָנ הלמֲה-לְבו } הערפ בֶרַה

Car. XXXL. Jb 
 א מעיינְּב-לָא רבד םרָאַב :רמאל ילא הוהיזרבד יהיו 2

 דנכע ּוחְקְלְו בר ָהיָלָל איִבֲאיִּכ ץֶרָא םֶהיִלַא תרמו
 :רפצל םֵהָל ותא ּנְתו םֶהיצַקמ דָהֶא שיא ץֶרָאָה

 ריִהְזַהְו רפֹוׁשַב עֶקְתְו ץַרָאָה-לַ הֶאּב בֶרָהַהדתֶא הֶאָרְ 3
 רֶהְנ אָלְו לפושה לוקחתא למשה עַמְׁשְו :םַעְהְתֶא 4

 ה לכ תא זיהו :שארב ומי ּוהחְּפתַו בֶרָה אובו
 ושפנ רֶהְזנ אּוהְו היה יב ֹומְּד רַהְזנ אָלְו : מש רפושה

 עְָתִאְלְו הֶאְּב בֶרָהַה"תֶא הֶאְרייִּכ הפצה טל 6
 שפג םדמ חקתו ברח אבהו רֶדניאְל םעָהְו למושב
 .‘ אוה ישא

 ק יחיחח צ. 32. הסר 'גה +. 0. חחפב יבה +. 98. ביל
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 הָּתַאְו | ּוׁשְרְרֶא הפצהידימ וָמָדְו חַקְלִ ֵֹנָשַּב אוה
 פמ תעמְשו לֵארְׂשִי תיבְל ְּדּתַת) הֶפצ םֶדָא בז
 תֹומ עָשְר עָשְרְל יֵרַמֲאְּכ :ינַמְמ םתא ּתרהוהו רֶבְד 5

 עב עשר אוה וָּכְרדִ עשר ריקו תְרַבְד אלו תּומִּת
 ופרדמ עָשְר ּתְרהְזהיִּכ הָּתַאְו :שקבָא ךדימ ומָדְו תמי 9

 ;רָּתַאְו תומי ונעַּב אּוה וִּכְרִדִמ בשדאלו הֶנַנִמ בושל
 לֵאָרְשִי תיִבְדלֶא רַמָא םדָאְדְב הָּתַאְו | :ִּתְלַה שפני

 םבֶבּו ונע וניתאטחו ּועְשָפהיִּ רמאל םָּתְרַמֲא ןּכ
 | םָאְנ | ינָאיה םֶהיֵלֲא רֹמֲא :הֶיהנ דיאו םיָקַמָנ ּנחְנֲא גו

 עשר בּׁשְּבימֲא יִּכ עָשְרַה תִמְּב ץּפָחָאזסא היי ינדַא
 ותּומָת הָמָלְו םיִעְרָה םֶכיִכְרִדִמ ובוש וכוש היחו וָּכְרּדִמ

 למעל רֶמָא םֶרָאְרְב הָּתַאְ :לֵאָרְִׂי תב ו
 דאל עָשְרֶה תעש עפ םִיְּב טליצַת אל קיצה תקדצ
 הב תחל לכי אל קיו ועשרמ וכּוש םייְכ הָּב לשָכִ

 המְב-אוהו החי הי סידצל יִרָמָאַּב :ותאטָה םִויְּב 8
 ולועבו הָנְרַכְִת אלי יתד -לָּכ לוע השש ותָקְדצלע

 בְׁשְו תּומָת תֹומ עשר יֵרְמָאְבּו תמי וּכ השער 14
 הלונ עָשְר ביִשָי לבה :הקדצו טפְׁשִמ הֵׂשָעְו ֹותאָמַהַמ וש

 זרחי יח לוע תושע יקלבל לה םייחה תֹוְָחְּב םלְשי
 טָפשִמ יל הרכות אל אַטָח רשא וסאטחלָּכ :תומי אל ו
 דרד ןכַּתו אל ךמע יב ורְמָאְו :הָיחי יח הָׂשָע הָקדַצּו וז
 ותְקְרַצִמ קידצהבושְּב :ןכ ָתַידאְל םֶּכְרִד הָמִהְו ינדא ו
 קרָשַעְו ותעשרִמ עְׁשָר בּושְבּו :םֶהָּב תַמּ לוע הֶשַעְו ו
 כת אל םָּתְרַמִאו :הָיִחָי איה םֶהיִלֲ הקְדְצּו םְָּׁשִמ כ

 :-לאְרשי תיב םֶכְתֶא טופשֶא ויָכָרְדַּכ שיא ינדא רד
 שֶדֹחל הָשמחָב יִרְׂשֲעָּב הֶנָש הש יִתְשּכ יהו 1

 קרֶתְּכִה רמאל םלָשוְרימ טיִלְפַה ילֲאאָּב .ונתולנל
 ריעה 0- יי. א
 ק זיחאטח ץ. 16. | יק ויתוקדצ ז. 18. קיוב מק *. 6
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 טיִלָּפַה אוב יִנפְל בֶרָעְּב ילא הָתָה הָוהְידדו :ריִעָה 22
 יִתְמלֲא אלו יִפחַתַּפַַ רֶכָּמַּב יִלֶא אֹוּב"דע יִפְתֶא חֶתְפַ

 יִבְׁשי םֶדָאְדִּב :רמאל יל היהיזרְבר יהיו :דֹוע ; :4
 לָחֶא רמאל םירמא לֵאְרְשִי תמְדַא-לע הֶלֲאָה תֹובְרַחַה
 זדֶנִתנ וגל םיִּבַב חנא ץרָאְה-תֶא שרייו םֶהְרְּבַא היה
 הכ יִנדא | רמָא-הַכ םַהְלֶא רמָא ובל +השרומל ץֶרָאָה
 כֶרְו םָכילולנלָא ואשת םכניעו ולכאת\םִּדַהדלַע הוה

 ןָתיִׂשְע םֶכְּבְרַה"לע םֶּתְדַמִע :ּוׁשָריַּת ץֶרֶאָהְו ּוכְּפְשִּת %
 :ּׁשָדיִּת ץֶרָאָהְו םָתאַמַמ והער תֶׁשֲאדתֶא שיִאְו הָבַעְת
 אלדסא .נָאְרַה הוה נדֲא רמָאזהְכ םַהְלַא רמאתזהכ
 היל הלשה ינפדלע הָׁשֲאַו ולפי בֶרָחַּכ תוברחכ רֶׁשֲא
 :ּותֹומָי רָבָּדּב תָֹרעמַבּו תֹורְצְמִּב רֶׁשֲא לְכָל ייִּתַתְ

 וממשו זע ןואְג תַּבְׁשִנְ הָמַשמּו הָממש ץֶרָאַהדתֶא תתנו 38
 -תֶא יִּתְתְּב הָוהי יִנֲאיְכ ועָדְו :רבש ןיאמ לארש יִרַה 9

 :ּושע רשא םתבֲעות"לְּכ לע הָמַשִמּו הממְש ראה
 ל זרוריקה לצא ו ב םיִרָּבְדַה ףמע ינְּב םֶדָאְרְב התאו
 רמאל ויַחְאְדתֶא שיא דמַא-תֶא רָחרְּבַדְו םיִתְּבַה וחְתַפְבּ

 אובו :הָוהְי תאמ אצויה רֶָבְּדַה הָמ ועָמשו אנואב 31
 ךיֶרְבְד"ִתֶא ועָמְָשְו ימַ לינפל ּובַׁשְו םפדאובמּכ ְךלַא
 ירחא םישע הָמַה םֶהיִפְּב םיִבְנעְיְּכ ושעי אל םָתֹואְו

 ללוכ הפי םיִבָגְע ריִשְּכ םָקל דנה :ךלה םָּבִל םַעְצְב 32
 הָאבְבּו :םָתֹוא םֶניֵא םישעו יִרְבְדתֶא ועָמְשְו ןגנ בָטִמּו ₪

 :םָכֹותְב הָיָה איִבְנ יִּכ עדו הֶאְב הגה
23 CAP. XXXIV. 

 2א יעֹור-לע אבה םֵרָאְדּב : :דַמאָל ילֶא הָוהְי-רַבְד יִהָינ
 יִנדַא | רָמָאהְכ םיערל םהיִלֶא ּתרַמֲאְו אכנה לארשי
 תולה םתוא םיער ויה רֵׁשֲא לֵאָרְשי יער יה הוה

 רַמֲצַה-תֶאְו ולכאֹה םֶלֲחַההתֶא :םיִערָה ּועְרָי ןאצה 3
 ושבלת

 2 -ַב
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 תולָחְנַהתֶא ּועְרִת אל ןאצה ּוחָבְוַּת הָאיִרְבַה ושָּבְלִת 4
 אל תֶרבְׁשנלְו םתאפרחאל הָלֹתַהדתַא םתְקזח אל
 אל תֶדְבאַה"תֶאְו םתבשה אל .תַחדנַהתַאְ םָּתְׁשַבֲח
 יִלְּבַמ הָיצּופַּתו ְרפְבּו םֶתִא םָתיֵדְ הָכְוָהְבּו םֶתשָקב
 :הָניצופתו הָרְׂשַה תָיַה-לָכְל הֶלְכֲאָל הֶַיַהְתַו הער
 ככ לֵעְו המר העְבְגלִּ לֵעְו םיִרָהַהְדלַכְב ינאצ נשי
 ל :שקכמ ןיִאְו שָרוד ןיאו ינאצ ּוצֹפְנ ץֶרָאָה נפ
 הוה יִנדֶא | םָאג ינָאדיח :הָוהְי רבּדדתֶא ּועָמַש םיער
 -לָכְל הָלְכָאְל ינאצ הניַהְתַו זבל \ינאצהתויה .ןעי אלא
 וערי ינאצהתֶא יער ושרדדאלו הער ןיאמ הָדָשַה תיח

 ועמש םיִעְרַה ןכל :ּועְר אל ינאצ-תֶאְו םָתֹוא םיִעֹרֲה 9
 םיִעֹרָה-לֲא ננה הֹוהָי נא רמָאהּכ :הָוהְיהרַבְד י

 -אָלְו ןאצ תוָעְרְמ םיּתַּבַשִהְו םֶדיִמ ינאצחתַא יִתשרדי
 ןיהתראלו םָהיּפִמ ינאצ יתלצהְו םָתֹא םיִעֹרָה דוע ּועְרי

 יִנָאדינגה הוה ןנדא רַמֶא הָּכ יִ :הֶלְכָאל םָהְל גג
 םויּב ֹורְדְע הָעֹ הק :םיקרקבו : ינאצהתא יִתְשַרֶדְו

 ב

 סג

 שס -

- 

 שי ני" :

 :לפרע ןִנע םְֶּב םש ּוצְפְנירֶשֶא תמיקמַהילָכ םהְתֶא
 םיִתְואיִבַהְו תוצָרֶאְהְדִמ םיִתְצְּכְקְו םיִמַעָהְדִמ םיִתאַצְוהְ
 לבב םיקיִפָאְּב לֵאָרְׂשִי ירה-לא םיִתיִעְרו םֵתָמְדֲא-לָא

 -םֹורְמ ִרָהְבּו םֶתַוא הָעְרֶא בֹוט"הָעְרְמְב ץֶרָאָד יִבְׁשְמ 4
 ןֵמָש הֶעְרִמּו בוט הי הְנְצַבְרּה םש םֶונ היי לארשי

 םֵציִבְרַא ינו ינאצ הָעְרֶא נָא :לֵאְרִׂי יִרָהלֶא הָניֵעְרִּת ומ
 םיִׁשֲא תַחַּדנַהתֶאְו שכְבַא תֶדַבֹאָה-תֶא :הָוהָי ינדֶא םָאָנ 5

 -תֶאְו הָנַמְׁשַה"תֶאְו קזחא הָלוחַהתֶאְו שבָחֶא תָרְּבְׁשנלְו
 רַמָא הָכ ינאצ הא :טפְׁשמְב הָנעְרֲא דיִמְׁשַא הקומה גז

 :םיִרּותַעְלְו םיליאל הֶשְל השי טפש ננה הוה יִנדַא
 טעמה קי

3 - 

 קיוב ףמק ד. 8.
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 18 ָתְמָרִּת םָכיִעְרמ רה ועְרִּת בוטה הָעְרִמַה םָּכִמ טְעְמַה
 כֶכילְְרְב םיִרְתונה תֶאְו וּתְׁשַּת םִימ-עקְׁשִמו םֶכיִלרְּב
 9 םכילגר שפְרַמּו הֶניְֵרַּת םֶכיֵלְנַר סמְרִמ ינאצו .:ןּושפְרִּת
 כ ננה םהילא הוה ינדא רַמֶא הל ןכל : הֶניִתְׁשַּת
 גג דצְּב ןעי :הוָר הש ןיבּו הָיָרְב הָשְריִּב יִּתְמַפָׁשְו ינָא
 רשא דע תולְחְנַהילּכ ֵחְנְּת םכינְרקְבו ּופדָהַּת ףתְכְבּו
 22 -אלְו ינאצל יִתְעַשּוהְו :הָצּוחַה-לֶא הָנֲתֹוא םֶתֹוציִפֲה
 23 םָחיִלע יתמָקהו + :הֶׂשְל הש ןיּב יתטפשו זבל דע הָיַהְת
 םתוא הערי אוה דוד יִדבַע תֶא ןַהְתֶא הֵעָרְו דָחֶא הער
 גו םיהלאל םַהָל הוא הי נאו :הערל ןקל היי איה
 הכ םֶהָל יִּתְרָכְו :יתרפד הָנחְי יא םֶכותְב איִשְנ דוד ירבו
 רָּבְדִמַּכ וֵבְׁשְוְץַרֲאָהְד -ןמ הערזהימ יִתבְשהְו םולש תיִרְּב
 2 יֵתָעְבִג תיִביִבְסּו םָתֹא יִּתַתִ :םיִרֲעיּב ויו חמָבָל
 גז ןַתָנְו :ּוֲהְי הכרב ימשג ותַעְּב םָׁשנַה יֵתְדרֹוהְו הָכְרְּב
 םָתְמְדַא-לע יה הלובי ןתת ץֶרֵאָהְו וירפדתַא הָדָׂשַה ץע
 םֶלֶע תוטמ=תֶא יִרְבָשְּב הוי .ִנָאְיִּכ ּועְדַו חטבל
 5 יונק וכ דוע ויהידאלו :םַהָּב םיִדְבְעַה ךימ םיתלצהו
 :ריִרֲחַמ ןיִא חטְבְל ּובשיו םלכאת אל ץֶרֶאָה תחו
 9 בַעְר יִפְסִא דוע ווהייאלו םשל עטמ םהל יתמקהְו
 ל הוה ינאי ועד :םיוגה תַמְְּכ דע ואשידאלו ץֶראְּב
 :הְוהי נָא םָאְנ לאְרשי תיִּכ ימע הָמהְו םֶתא םַהיִהְלא
 גג םבָאְנ םַכיְִלָא ֶא םֶּתַא םֶדֶא יתיעְרמ ןאצ ינאצ ןתאו
 :הָהי ינדא

Qa XXהל  
 2 א רה"לע ְךינְפ םיש םֶרֶאְרַּב :רמאַל יִלֶא הָוחְידרְבְד יה
 3 הוה ינדא רמָא הָפ ל תְרַמִאְו :ויְלָע אכנהו ריעש
 הָמְמְש יִתַתְ לע יֵדְי יִתיִטְנו ריעשדרה דלא נה

 המשמו
 זוק םירעיב ז. 6. דיל
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 תְעדְיְו היהת הָמְמְש הָּתַאְו םישֶא הָבְרִח ְדיִרָע :הָמַׁשְמּו 4
 -ינְביתא ךגתו םלוע תביא ל תה ןע! :הָוהְי ינאדיכ ה
 -יַה ןכְל .:ץק ןוע תַעְּב םֶריא תַעְב בֶרֶח ידידלע לאְרְשי 6

 אלא פרי םֶדו שא םֶדְליִכ הוי ינדא םָאנ יא
 הָמְמְׁשְל ריעש רַה-תֶא יּתַתְה :ףפורו םדָו תאנש םר ז
 יָרָה-הֶא יתאלמו :בָׁשְו רבע ממ יִתְרָכַהְו הָמְמׁש 5

 ולפי ברח"יללח ףיְקיִפֲא-לְבְו ףיִתואְיִגְו ףיתועְב ויְלְלַח
 םָּתְעַדִִו הֶנְבֶשיִת אֶל דיִרַעְו דנָּתֶא םָלֹע תוממש :םָהְבַפ
 יִּתְׁש=תֶאְו םיוגה יֵנׁש-תֶא ףְרָמָא ןעי :הוהי ינאי י
 ינָאדיַח ןכל :הֶיָה םש הוה הנשי הָנָיְהְת יל תוצְרֶאָה גג

 הָתִיִשָע רֶׁשֲא ִּתאְנְקְכּו ךפַאָכ יִתיִשָעְו הוה ינדַא םָאְ
 יִכ קְעֵרְו ְּדְמפְׁשֶא רשאּכ םֶב יִתְעְּונְו םֶּכ יִתֶאְנָשִמ גג

 רע ּתְרַמָא רׁשֲא יתוצאְנילּבתֶא | יִתְעָמָש הָוהי נָא
 ליִדְנתַו :הָלְכָאְל ּגֲהנ ול הָמְמְש רמאל לֵאָרְׂשִי יִרָה 5

 :יתָעְמש יִנא םכיִרְבד יִלָע םָּתְרַּתְעַהְו םֶכיִפְּב יֵלֲע
 "הָשָעֶא הָמָמְׁש ץֵרֶאָה-לכ חמשפ הָוהָי יִנדַא רַמָא הָכ 4
 הָמֵמְׁש-רֶׁשֲא לע לאְרְשידתיּב תלחנל ְִּתַחְמְשְּב ד וט

 הל םּודָאילְכְו ריעשדרה הוהת הַמָמְׁש ּףָל-הַשַעֶא ןּכ
 :הָוהְי יִנָאהיֶכ וָעְדָי
 .Car. XXXVI ול ן
 לאְרְשי ירה תְרַמְאְו לאָרשי יִרָהְלֶא אָבְנה םִרָאְְב הָתַאְו א
 ביואָה רַמָא ןעֶי הוה יִנדֶא רמָא הָּכ :הָוהְיחרַבְד ועָמָש ?
 ןכל ל הָתיָה הָׁשְרֹמְל םלוע תַמְבּו חֶאָה םכיֵלֲע 3

 ףאָׁשְו תומש יב ןעי הוה יִנֶא רמָא הָּכ ּתרַמֶאְו אבה
 :לעתו םיוגה תיִרֲאׁשל השרמ םָכְתְוִהְל ביִבּפִמ םכְתֶא

 יעמש לֵאָרְׂשִי יִרָה ןכל :םֶעתַּבְְו ןושל תפשהלע +
 תוטבנלו םירהל הוה נא רַמָא-הכ הוה נדֲארַבְד

 םיקיפאל
 ירק ממש +. 12. יוק הגבושת +. 9. היל
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 תובענה םיִרָעָלְו תוממשה תבְרָחְלְו תאו םיָכיִפֲאָל
 ה כָל :ביִבְּסִמ רשֶא יוגה תיִרָאְשל געַלְלו זבל ּוָה רֶׁשֲא
 לע יתרפד יִתָאנִק שאב אלמא הוה יִנדַא ַמָאדהְכ
 |יִצְרֲאדתַא-נְתְ) רשא אָלַּכ םוָדֲא-לַעְו םיוגה תיִרֲאְׁש
 ןעמל שפ) טאׁשּב בָבְלילְּכ תחמְׁשְּב הֶשְריִמְל םֶהָל
 6 תְרמִאו לארשי תמְדאזלע אבנה ןכל :ובְל הָׁשְרנִמ
 הֹוהְייִנֹדֲאורַמָא-הכ תֹויָאגלְו םיקיפַאל תועְבנלו םיִרָהְל
 : םֶתאַשְנ םיוג תָמְלַכ ןעי יִּתְרַבד יִתְמְחְב יִתָאְנְְב יֵננֲה

 ז דא יִדָיתֶא יִתאָשְנ יִנֲא הֹוהְי ינדֶא רַמָא הֶּכ ןָכְל
 8 םָתַאְ :ּואָשְי םָתָמְלְּכ המה ביִבְסִמ םֶכְלְרֶשֶא םִיוגַה אָל
 לארשי ימִעְל ואשת םכיִרֶפּו ונתּת םֶכְפְנע לאְרשי יִרָה
 9 םַתְדַבַעְ םֶלילַא יִתִנפּ םָכיֵלֲא ננה יִּכ :אֹובָל וברק יִּ
 י הפ לארי תיִב"לָכ םֶדֶא םָכילע יִתיִבְרהְו :םָתְעַרְו
 11 םֶרָא םכילע יִתיֵּבְרַהְו :הָנְנְּבַּת תֹובָרָחָהְו םיִרְעָה ּובשונו
 יתבטיהו םֶכיֵתֹוְמְדקּ םֶכְתֶאיִּתְבְשוֶהְו ורפו וְבְרְו הָמֲהְבו
 ו םםכילע יתכלוהו :הוה ֵאיִכ םָתְעִדִיו םָכיִתְשאַרְמ
 -אלו הלחנל == תיִיָהְו ךּושריו טארשי ימעדתא םֶדֶא
 13 םיִרָמֶא ןעי הוה נא רַמָא הָּפ :םלכְׁשְל דוע ףסות
 גג ןבֶדֶא ןכל :תִייָה דוג תְלַּכשִמו יִּתֶא םֶדֶא תלכא םֶכְל
 :הוהי ינדֲא םָאנ דועיִלָשְכְת אל .ךונו דע ילכאהזאל
 יט אל םימע תַּפְרַהְו םייגה תַמְלְּכ דוע ולא עימשַאדאלו
 :הָוהָי ינדֶא םָאנ דוע ילשכת"אל נו דועיִאשת
 5 ילֶאְרְשָי תיכ םֶדָאְרב :רמאל ילא הוהירכד יהי
 7 םתולילעבו םֶכְרְדְּב ּהָתּוא ואמו םַתְמְדַא-לַע םיִבְשי
 ו שֶהילָעיִתְמֲה דפש :ינפל םֶכְרד התה הנה תַאְמְמְּ
 :ָהואְמִמ םהילולגבו ץֶרָאַהְלִ וכְפשְרֶשֶא םדהְלע
 9 זבַתוליִלָעְַ םָכְרדְכ תֹוצְרֲאְּב וו םיוגפ םֶתֹא ץיִפָאְ

pe mrp iםיתטפש  
 .חק ךייוגו +. 14. יוק ךײוג 016. ידק תא ד. 18. = לייצכ צ. 5.

 תרופ תשופ תוטפה +.16. יוק ךייוגו +. 15. | יוקילכשח 4
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 "תֶא ּולְלַחִ םַש ּואָּבְדרָשַא םִיֹגַהילֲא אובו :םיִּתְמַפַׁש כ
 :ואָצי וצראמו הלא הָוהְידַע םֶהְל רַמָאַּב יִׁשְדְק םש

 םיוגמ לארשי תיב ו ודְלְלַח רֵׁשֲא ישדק םש"לע למחאו 1
 קדפ לאְרְׂשי-תיבל רַמֶא ןלל המט ואבא ג

 יִכ לארשי תיִּכ השע יִנֲא םֶכְנִַמְל אל הוי יִנדֶא רַמָא
 :םש םֶתאָּבְדרֶשַא םיוגב םהללח רֶׁשֲא ישדְקיםשְלדמא

 םַתְלַלַח רֶׁשֲא םיוגב לֶלְחַמַה לונה ומשיתא יִתְשדַקְו 3
 יִׁשְדָקַהְּב הוה ינֹדֲא םָאְ הוה ינַא-יכ םיוגה ּועְדְְו םכֹותב

 םָכְתֶאיִּתְצַבקְו םיוגהיןמ םֶכְתֶא יִתְחְַלְו :םתינעְל םֶכְב ₪
 יתקרו :םֶכְתַמְרַא-לָא םֶכְתָא יתאבהו תֹוצְרֲאָה"לּבִמ הכ

 =כָּבִמּו םֶכיֵתֹואמְמ לָפִמ םָּתְרַהְמ םיִרֹוהְמ םִימ םֶכיֵלֲ
 ַחֵּרְו שה בל םֶכָל יִתַתָנ :םָכְתֶא רֵהֵטֲא .םֶכיֵללג 6

 םֶכְרַשִמִמ ובאה בל"תַא יתרטהו םֵכְּבְרְקְּב ןִּתֶא הָשְדַח
 יִתיִשָעְו םֶכְּבְרְקּ תא יקור"תאְו :רׂשְּב בל םֶכְל יִּתֲתנו יז
 םַתְבְשיִו :םֶתיִׂשעּורְמְׁשַת יִטָפְׁשִמּו וכל יֵכֲחְּבירָׁשֲא תֶא 8

 יִכֹנֲאְו עַל ל םֶתייהְ םֶכיִתְבִאל יִתְתנ רֶׁשֲא ץֶרָאְּב
 םכיִתוִאְמִמ לכמ םֶכְתֶא יתעָשוה :םיהלאל םכל הָיִהֶא 9

 :בעְר םָכילֲ ןַּתֶאיאָלְו ותא יִתיִּבְרִהְו ןנהדלא יִתאָבָקְ
 דאל שא ןעַמָ הָרָׂשַה תבונתו ץֵעָה יִרּפתֶא יִתיָּבְרהְו ל
 םֶכיֵכְרַּדתֶא םֶּתְרַכְִו :םיוגפ בַעְר תַּפְרַח דע וִחְקִת 31

 לע םֶכיִנְפִּב םֶתְטְקְ םיבוטדאל רֶׁשֲא םכיללעמו םיערה
 בָאְנ הָשעדיִנַא םכנעמל אָל :םכיתבעות-לעו םֶכיִתְנַע 2

 תי םכיִכְרּדִמ יִמלָּבהְ ושוב םָל עדי הוהָי ינדַא
 למ םֶכְתֶא ירהט טוב הוה נא רַמָא הַכ :לאְרש 33
 ץֶראהו :תוברחה נְבנְו םיִרָעָהדתֶא :תבשוהו םֶכיִתְנִע 4

 <= - ;רכועלָּכ ינעְל הממש הֶתיַה רשא תחת דבעת הָמְׁשַה

 תֹובֲחָה םיִרְעָהוודעדנְּכ הָתיָה המשנה ולה ץֶרֲאָה ּורְמָאְו הל
 תומשנהו

 יריצב רה .35. ליצכץ.23. 6. ואביו ןיומס ד, 0.
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 38 רשא םיוגה ערי ּובָׁשִי תוָרּוצְּב תִסְרָהְגהְו תומשנהו

 תרוסְרָהגה יִתנְב הָוהְי נָא | יִּכ םֶכיִתוְביִבְס וראשי
 א הפ י | ויִתיִשָעְו יִתְרכד הוי ינא המשנה יתעטְנ
 תושעל לארש"תיבל שָרְּדַא תאֹז דוע הָוהָי יִנדֶא רַמָא
 38 ןאָצְכ םיִׁשָדָק ןאָצְכ ּ:םֶדֶא ןאֵצַּכ םתא הָבְרֵא םהל
 תֹואָלְמ תֹובַרֲחָה םיִרָעָה הָנייהִּת ןּכ היִדעומְּב םלשירי

 ":הָיהְ ןנַאיָכ ּועְדְו םֶָא ןאצ
Car. XXXVH. lbןכ  

 א ּדותְּב ינחיניו היהְי חּורְב נַאיצוװ הָוהְידדָי יֵלָע הָתְיָה
 2 | םיִבָס םֶהיֵלְ יִנְריִבֲעָהְו :תֹומָצַע הֶאלִמ איָהְו העקבה
 תושבי הָגהְו הָעְקְּבַה ינּפדלַע דאמ תוָּפַר הָוהְו ביִכְס
 3 הלאה תומְצַעָה הֶניוחתה םדָאְדְב ילֶא רמאו :דאמ
 4 לע אָבָנה רפא רמו :תְעְדָי הָּתַא הוה יִנדַא רמאו
 ועמש תושביה תומַצְעָה םליִלֲא תרמָאו הלאה תומצעה
 ה הלאה תומצעל הָוהָי ינדֶא רַמָא הָכ :הָוהְידרבְּד
 6 םיִדיִ | םֶכיִלָע תתנו :םַתְיְיָחְו חור םֶכְב איבמ יא הנה
 כֶכְב יתנו רוע םֶכיִלָע יּתְמַרְְו רֶׁשְּב םכילע יִתלַעְָ
 ז יִתיּוצ רֶׁשֲאַּכ יתאבִ :הָוהְי ינאדיק םָּתְעַדִו םֶתיִיִחְו הר
 -לֶא םצְל תומָצע וָבְרְקִתַו שעריה יִאְבְנהְּ לוקחיהַו
 8 בקי הל רֶׁשָבּו םיִדיִג םֶהיִלָע הֵנַהְו יִתיִאְר :ימצע
 9 אָבְנה יא מאו :םֵהָּכ ןיא חור הָלָעְמְלִמ רוע םהילע
 | רָמָאהְל הּורהדלֶא ּתְרמאו םדאְדְב אָבְנַה חורהדלא
 זיוה יפו חּורָה יאָּב תוחור עפרַאמ החי ינדא
 י חורה םֶהָב אובו יִנוצ רֶׁשֲאַּכ יתאכנהְו יח הָלֲאָה
 גג למאי :דאמ דאמ לוג ליח םהילְנְר"לַע ודמעיו יח
 הגה המה לֵאָרְׂשִי תִב"לְּכ הָלֲאָה תֹוִמצְעָה םֶלאְרִב ילא
 :ונָל .וטְדגנ :ונָתָוקַת הָדְבִאְו טיתימצע ּושְבְי םיִרְמְא

 ןכל
 .חספ לש דעומה לוחו תכשל הרטפה + 37. | םידופסל כיע +. 86, וייל
 םיזנכשאל ןאכ דע 9:4. ידצב רה ד. 88.  ילע התיה ןליחחמ םידרפסהו
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 ?דגה הוה ינדִא רמָאדהכ םֶתיִלָא :ּתְרַמָאְו אָבְנה ל 19
 םכיתורְכְקמ םֶכְתֶא יִתיִלַעְְו םכיִתוְרְבַקתֶא חתפ יא

 ינאי סתיו :לֵאְרְׂשִי תַמְרַא-לֶא םֶכְתֶא יִתאָבֲהְו יִמַע 5
 םםָכְתֶא יתולעַהְבּו םֶכיִתֹוְרְבִק=תֶא יֵחְתפְּב | הוה

 יתנו יי םֶכְב יחור תת :ימע םֶכיִתוָרְבַקִמ 4
 יתישַעו יתר הוהְיגֶא יכ םתְעַדִו םְכְתַמְדַאזלע טכתא
 הָּתַאְו :רמאל יֵלֲא ה קירבה יהל: זי :הוהיסאו ל

 נְבלְו הֶּוהיל ולָע בֶתְכּו דֵלֶא ץע ףְליחק סלב
 ץע ףסויל ויל בּוַתְכו דָחֶא ץע חקְלו ָֹרָבֲח לֶאְרְש

 -לֶא דָהֶא םֶתא בֵרָקְו :ורָבַח לארשו תיִבדלְכְו םיִרְפֶא וז
 ורמאי רשאכו :ּדיְּכ םיִדָחַאל ּוֵהְו דִחֶא ץעל ל דָחֶא ו

 :דל הָלֶאזהַמ ול דיִגַתאולַה רמאל ךמִע יְִּב ךילא
 ץעדתֶא הקל ִנֲא דגה הוי ינדֶא רמָא-הכ םֶהְלֶא רֶבִד 9

 םֶתֹוא יִּתַתְנְֹוָרֵבֲח לֵאָרְׂשִי יֵמְבְׁשְו םירפָאזדב רֶׁשֲא ףסוי
 :יִדְיְּב דָחֶא ּויָהְו דֵהֶא ץעל םתיִׂשעו הָדּוהְ ץעְתא וילט

 רפדו :םָהׁעעְלְד ב םָהיֵלֲע םָּתְכִּה רֶׁשֲא םיצעק יהו 2
 נְביתֶא מכל נא הנה החי ינדא למָאההפ םלֲא
 בתא יִתְצּכקְ םָׁשמְלָה רֶׁשֲא םיוגה כמ לארי

 יוגל םתא יִתיִׁשְעְו :םֶתְמְדַאלֶא םָתא יתאבַהְו םיִבָפִמ 25
 למל םלְכְל היה דַחֶא למ לֵארְׂשִי יֵרָהְב ץֶרָאְּב רָהֶא
 תֹוכְלְמַמ יתשל דע ּוצָחָי אלו םיז ינשל דועדהיהי אל

 ללמבו םֶהיִצוְָׁשְבּ טְהיִלולְגְּב דוע ואמו אָלְו :רוע 5
 ואטח רשא םהיתבשומ למ םתוא יִּתְעַשוהְו םֵהיֵעׁשַּפ
 קכהל .הָיהֶא ינאו םַעְל ילוהְו םֶתיא יתְרַהְטְו םְֶב

 זרוהי דַחֶא העור םהילע ףלמ ל דוד יִדְבַעְו : : םיהלאל 24
 וָבְִׁיְו :םֶתיא וְשָעְורְמְׁשִ יתוקְחְו וכלי יִמְפְשִמְב םֶלְכְל הכ

 הבדובשי רֶׁשֲא בטיל ִּדְבֲעְל יִתַתְנ רֶׁשֲא ץֶרָאָה"לַ
 םכיתובא 1 PTH היוו + אא

 ירק ויהי צץ. 32, P וירכח ץ. 16. 9. שנו תרטפה ל. 5. ןאכ דע ץ. 14,
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 "דע םֶהיֵנְב גְבּו םֶהיִגְבּו המה ָהיֶלָע ָבְׁשְו םָכיִתֹובֲא
 2 תירְּב םֵהָל יתרמו :םלּשְל םֶהְָל איש ידכע דודו םלוע
 םתוא יִתיִּבְרַהְו םיִתַתְנו םֶתוא היי פלוע תיִרְּב םולש
 27 םֶהילֲ י ינכשמ הָיהְו :םלועל םֶכֹותְּב יִשְדַקְמדתֶא יתנו
 5 םיוגה ועְדיְו :םַעְל ילּוהְי המה םיהלאל םהָל יִתיַיה
 םֶכֹותְּב ישדְקמ תויהב לאְָרְשידתֶא שדקִמ הו יִנָא יב
 * :םלועל

 Car. XXXVI חל
 2 א גונ"לֶא ינפ םיש םֶרָאְדְּב :רמאל ילא הָוהְירְבְד יהיו
 3 ָּתְרַמָאְו :וילָע אבהו לכתו ךשמ שאר אישְנ גונְמַה ץֶרָא
 ףשמ שאר איׂשָנ גוג .לילא .יגנה הוה ינדא רמָא הכ
 4 לתא 'תאציהְו דייִחְלּב םיחח יִּתַחְנ דיתְבְבושו :לֶבְתו
 להק םֶלָּכ לולָכִמ ישְבְל םיִשָרֶפּו םיסוס ךליחלָפתַא
 ה טופו ׁשֹוְכ סָרֶפ :םלְכ תוְבְרַ ישפת ןנָמּו הָנַצ בר
 המרות תיב ָהיֿפנָאלְכְו מג :עבֹוכו ןגמ םָלכ םָּתֲא
 ז ןפה :ָּדָּתִא םיֵּבַר םיִמע ויפנָאדלְּכתֶאְ ןפִצ יִתְּכְרִי
 םהְל תהו יל םיִלָהְקה להקל הָּתַא ל ןְכָהו
 5 | אֹוָבְּת םיִנָׁשַה תיִרֲחָאְּב דֶקְפִת םיִּבַר םיִמָיִמ :רֶמְׁשִמְ
 ללע םיִכר םיִמַעִמ תצכְקְמ ברלמ תֶבְבושמ | ץֶרָאדלֶא
 םימעמ איקו דיִמָּת הָּכְרַהְל ּוָהירְׁשֲא לֵאָרְׂשִי יִרָה
 9 ןְנעַּכ אֹובָת הָאֹושַּכ מיל :םֶלָּ חַטָבְל ובשיו הֶאצּוה
 :דתוא םיכר םיִמְיֿפנא-לָבְו הֶתַא יָת ץֶרָאָה תיִסַכְל

 י ּולָעְי אוהה םויב | הָיָהְו הוי יִנדֶא ךמָא הָּכ
 11 הָלָמְאְ ּתְרַמְאְו :הָעְר תָבשַחִמ ּתְבשחְ דבְבְלְילע םיִרְבְד
 יבש םֶלְּכ חַטְבְל יִבְשי םיטקַשה אובֲא תור ל

 וג ובלו ללש ללשל :םֶהְל ןיא םִיתְלְדו חיִרְבּו המח ןיא
 םיוגמ ףָכאְמ םעילָאװ תֹובְשנ תובָרֲח"לע ד בלש וב

AAEM.השע  
 ןאכ דע +. 28. חיל
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 ןדדו אָבְש ץֶרֶאָה רובטילע יֵבְׁשי ןינקו הקמ הָׂשֹע 5
 יללש לְלְׁשלֲה ףל ּורמאי היריפפ"לכו ישרת יִרָחְסְ
 בה ףֶמָּכ | תאשל ףלהק להקה וב וֵבְלָה אב התא
 ב אבנה ןכל לדג לֶלֶש טל ןינקו הנְקמ תחקְל
 זבוב | אולה הוה ינדא רַמָא הָּכ :גּונְל תרמו םֶדָא

 ףךֶמִקְמִמ ָתאַבּו :עדת הַמָבְל לֵאָרְׂשִי מע תבָׁשְּב אהה וט
 םל םיסוס יֵבְכְר ְּךָתַא םיכר םיִמַעְו הָּתַא ןֹופָצ יִתָּכְרימ
 תֹוּפמְל ןנעּכ לארי ימע-לע תילו :בָר לח לדג להק
 עמל יצראדלע ליתואבהו הָיְהִת םימה תידחְאְב זרה

 -הָּכ :גג םקיניעל ָּךְב יׁשְדָּקַהַּב יתא םיוגה תעד גז
 םינומְדְק םיִמָיְב יִּתְרַפִּד"רׁשֲא אוטיהמאה הוהְיְלֲארַמָא
 איבה םנָׁש םֵהָה טימי םיִאְבִנַה לֵאְרְִׂיִאיבְניֵדְבַע יב

 -לע גוג אוב םְּב אוהַה םַּבוהיֲהְו :םֵהיֵלֲע ָךְתוֲא 9
 :יפַאְּכ יֵתְמֲח הָלֲעַּת הוי ינדַא םֶאְנ לֵארְׂשִי תַמְדֲא

 הֶיֲהי אוהה םוי ןאָלםֲא יִתְרּבּד יִתְרְבְעְדַשְאְב יִתָאנַמְבּו 9
 ףועו םיה יג ינָפִמ ושער :לֶאְרְשְי תַמְרַא לע לדג שער כ

 טפו המְרַאָה-לע שמרה שֶמְרַה-לְכְו הש תיחְו םימְשַה
 ולפִת םיִרָהָה וסְרַהְו הָמְדֲאָה ינָפילַע רשא םֶלָאָה
 -לָכְל ויל יתארהו :ליפּת ץראל המֹוח-לְכ תוגרְדמה
 :קדְיהִת ויָחֲאְּב שא ברח הוי יִנדא םֶאְנ בֶרָח יֵרָה

 ׁשיִבנלֲא יֹנְבְֲו ףטוש םָׁשנְו םדבו רָבֵדְּב ותא יתְטּפְׁשנ ל
 רֶׁשֲא םיָּבַר םיִמעְלעְו ויִפְנָאדלעווילע ריַטְמַא תיִרְפִנ שא

 םיכר טיג וניעל ידו יִתְׁשּדְַתַהְו יִתְַּנִתַהְו ותא 5
 :הָוהְי יָנֲאיִק יעד
 .Car. XXXIX טל מכ

 הָוהְי יִנדֶא רמָא הָּכ ְּרַמָאְו גונזלע אָבְנה םֶרָאְוְב הָתַאְו א
 לפבְכשו :לָכִתו ךשמ שאר אישנ ג לא יהי
 ךיתאששו ב = 2: הע

4 - 

6 - 

 1 כ

 תוכוס לש דעומה לזחו תכש תרטפה .ז. 18. טיל
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 יִרָה-לַע ףיתואבַהְו ןופְצ יִתְכִרִמ ףיָתילַעהו ףיתאששו
 5 נימי ומ יח ד ףְלואמש רימ לתשק יִתיִּכְִו :לָאָרְׂשִ
 + םִִמַעְו ףיפנָאדלֶכְו הָתַא לופת לאש ירָהְדלַע :ליִפַא
 ףותסנ הָרְׂשַה חו ףנְכלְּכ רוּפצ טיִעְל ךִתֶא רֶׁשֲא
 ה יִנדֶא םָאְנ יתרבד יגֶא יכ לופת הרשה ינפ"לע :הֶלְכְאְ
 6 ועדי חטבל םִיֲאָה יִבְׁשְיְבּו גגְמְּב שאדיתחלשו :הוהי
 ז לֵאָרְשִי ימע ךותְּב עידוא ישדק םשתאְו הוי ינאי
 הוה ינָאיּכ םיוגה עדו דוע ישדקדםשהתֶא לַחַאדאלו
 8 קדוהי יָנֹדֲא םָאְנ הָתְיִחִ הָאְב הנה :לֵאָרְׁשיְּב שודק
 פ ורעב לארשי ירע\יבשי ואצוו :יִתְרבִד רשא םווה אה
 ד לָקמְב םיִצְחְבו תָׁשָכְב הצו ןגמו קׁשֹנְב וקישהו
 י ךמ םיִצֲעואְׂשִדאָלְו :םיִנָׁש עַבָׁש שא םֶהְכ ורעב חמָרְבּו
 שאדורעָבְו קשב יִכ םיִרָעיָהְדְִמ ובטח 'אָלְו הָרְשַה
 :זְרְוהְי ינדא םֶאְנ םֶהְוְּב"תֶא וב םלילְלְׁש-תֶא יָלְלׁשְו
 גג לֵאָרְשיְּב רָב םשםוקמ | ל ןַּתֶא אֹוהַה םוֶיב הָיָה
 ּורְבַק םיִרְבה"תֶ איה תֶמָֹהְו םִיַה תַמָדִק םיִרְבֵעָה ג
 ג םורבקו :גיִנ ןימה איג וארו הנומֲהלְּכ-תֶאְו לוגדתֶאש
 :םיִׁשְדָה הָעְבִש ץֶרָאָהזתֶא רקט ןעמל לֵאָרְׂשִי תב
 ו םָאָנ יִרָבְכִה סי םשָל םָהָל היו ץֵרָאָה םַעדִלָּכ י ורבה
 4 םיִרְּכַקְמ ץֶרָאְּב םיִרְבְלוליִּדְבי דיַמְת יִשנַאְו :הָוהְי יהא
 הצקמ הרהמל ץֵרֲאָהְי ינפ-לַע םיִרְתּנַהתֶא םיִרְבְעָה"תֶא
 וט ;רֶאָרְו ץֵרָאְּב םיִרְבְעָה ּוֵרְבֲעְו :ּרָלֲחַו םׁשָדָהיִהֲעְבִׁש
 םיִרְּבִקִמַה ותא ּוָרְבַה דע ןויצ יל הָנָבּו םֶדֶא סֶצָע
 4 *  :ץֶרָָה יִָהְְו הימה ריעיסש םגו :ּנ ןוֶמָה אנלֶא
 וז "לָּכ רופצְל רמָא הוה יִנדֶא | רַמָאדהְכ םֶדָאְרִּב הָתַאְו
 -לע ביִבָּפמ וְִסֲאַה ואבו וצבקה הדשה יח ו לָכְלּו ףנָ
 "לַאְרְׂשִי ירה למ לודג חכו םֶכְל חמי נא רֶׁשֲא יחְבְ

 םתלכאו א
 57 ןאכ דעv.16. קיזב ץמקצ.8. ויאואלמ +.3. החנ יא 2.
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 "םַדְו ולכאת םירוכג רֶׂשְב :םֶּד םֶתיִתְשּו רָשְּב םָּתְלַכֲאַו 19
 יֵאיֵרְמ םיִרָּפ םידותעו םיִרָכ םיליא ותשת ץֶראָה י יאש

 ןורְּפׁשְל םָּד םָתֹיֵתְׁשו הָעְבְשְל בלֲה-מּתלכַאו :םּלְכ ןֶׁשְב 19
 ספ ֵנָהְלְׁש-לע םתְעַבְשּו :םֶכְל יִּתְחְבְזרְׁשִא יֵחְבֹמ כ
 יתתו :הָוהָ יִנדַא םָאְנ הָמָחְלִמ ׁשיִא-לָכְ רוב בָכְְו ג

 יִתישְע רשא יֵטְפְׁשִמיתָא םיטהֵלְכִאָרוםיוגב יִדובּכתֶא
 ִנֲא יִּכ לארשי תיִּב עדו :םֶהָב יִתְמשרשא יָדְידתֶאְו 9

 יכ םִישה עדו :הֶאְלְהְו אוהה םּוהְמ םהיִהְלַא החי
 נפ רֶקְסַאְו יבדדרלעמ רשא לע לרשת לג םלעב

 םֶתְאְמְְּכ ֿגםָכְּכ ברח יָלְפַמ םֶריֵרָצ יב םנתֶאְו םָהַמ 4
 למָא הפ -ןפל :םהמ ינּפ רּתְסַאְו םָתֹאיִתיִשֲע םֶהיֵׁשַפכו הב

 -לָּכ יִתְמַחְרְו בקי תיְבְשתֶא בשא הע הוה ינדא
 -תֶאְ םנמלכיתָא שנו :ישְדְק םשֶל יתאנקו לארשי תב
 הַטָבְל םָתְמְרַא-לע קבב .יבּולעְמ רשא םֶלַעְמלָּ

 בתא יִּתְצַּכַקְו םיִמעָקְדִמ םֶתוא יִבְבושָּב :דיִרַחִמ ןיִאְו לז
 ועָדְְו :םיבר םיוגה יִיֵעְל םֶכ יִּתְשדְכִנְו םֶהיִבְיִא תֹוצְרַאמ 8

 םיּתְסנְַו םיגהדלֶא םָתֹאיָתֹולְנַהְב םֶהיֵהְלֲא הָוהְי נָא יִכ
 דע ריּתְסַאזאָלְו :םָׁש םָהֹמ דע ריִתֹואזאָלְ ,םָתְמְראלֶא 39

 זבָאָנ לֵאָרְׂשִי תי-לע יחורדתַא יתְכפָש רֶׁשֲא םָהמ נפ
 :הְוה ינדא
 .Carp. XL מ מ

 רשָעָּב הָנָׁשַה ׁשאֹרְּב ּונַתּולְנְל הנָׁש שָמָחְו םיִרְׂשֲעְב א
 ריִעָה הָתְּכִה רֶׁשֲא רמא הָנָׁש הָרְׂשָע עָבְראְּב שחל
 :הַמְׁש יתא אביו הָוהְידְ לע התה הוה םוַה | םֶצָעְּב
 -לֶא נחי לארשי ץֶרָאזלַא ינֲאיִבֲה םיֹהלֲא תִֹאְרמְב

 יתוא אבו :בֶגמ רֵעיהנְבמְ ויִלָעְו דאמ הנ רה 3
 םיִתְשפיליִתְפו תֶשְנ הַאְרמּכ חֶארמ שיאדהנהְו הָמָׁש

naeודיב ו  

 כ

 יא רפח ץ. 20. | ירק תוכש .v.23 | ליעלמ +. 17. 19. טיל
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 + ׁשיִאָה ילא רבַדו :רעשפ דמע אּוקו החמה הנו דיְּ
 "לכל בל םיִשְו עֶמׁש יְִמְבּו ךֶניִעְב האָר םֶלְאְדִּ
 רֶתאָבִה הָכְתֹוִאְרַה ןטמל יכ ךתוא הֶאְרִמ יִנָאְרֶשַא
 ה הנו :לֶאָרְִׂי תיִבְל הָאר הָּתַא-רְׁשֲא-לְּכיתֶא ךגה הָנֲ
 הלמה הָנְק שיאה רבו ביִכָסוביִבָס תיכל ץוחמ המוח
 רָחֶא הנק ןינּפה בחְרדתא דָמִּנ חפטְ הָמֵאָּב תוָמַאשש
 5 ךרד וִנָפ רֵׁשֲא רעשההלָא אובר :דָחֶא הנק המק
 דָחֶא נק רעשה ףס"תֶא מנ ןתלַעְמְּב לע הָמיִדְקַה
 7 דַחֶא הָנָה אָּתַהְו :בַהְר דָחֶא הָנָכ דֶחֶא ףס תאו בחר

 ףסו תומא שָמָח םיִאָּתַה ןיכו בחר רָחֶא הנָקְו ךרא
 8 =תֶא דמו :דָחֶא הנק תִיַּבַהִמ רעשה םֶלֶא לָצִאמ רעשה
 9 רעשה םֶלָאתֶא דמו :דָחֶא הנק תיֵּבַהִמ רעשה םֶלֶא
 :תריבהמ רעשה םֶלֶאְו תומא םיתש ּוליִאְו תומא הנמש
 י הפְמ הָׁלְׁשּו הפמ השלש םיִדָקַהְךרָד רעשה יִאָתְו
 :וִפמו הפמ םֶליִאְל תהא הדמו םָתְׁשְלׁשל תַחֶא הָדִמ
 וג רעשה דךרא תֹוָמַא רשע רעשההההַתפ בחְרְתֶא דמי
 ו? תָחֶא הָמַא תואָתַה ינפל לבו :תֹומַא הָרָשָע שולש

 ששְו ופמ תֹומֲא--ׁשש אָתַהְו הָּפַמ לּובְג תָחַאדהֶמִאו
 - ₪ - - דבד- 3 םיִרָשָע בחר וגנל אָּתַה גנמ רעשההתֶא דמו :ופמ תומא

 44 ןםישש םיליאדתֶא שעמ :חַתַפ דע חת תֹומַא שמחו
 ומ ָנְפלַעְו :םיִבָס | םיִכְס רעשה רַצְחָה ליַא-לֶאְו הָמַא
 זכישמח .ימינפה רעשה םֶלֶא ינפלהלַע ןותאיק רעשה
 ג הֶמֵהילֲא .לֶאְו םיִאָּתַהלֲא תָֹמְטֲא תונולַחְו :הָמַא
 תֹונולַחְו תֹוָמלֲאְל ןכו םיִבָכ | ביִבָכ רעשל הָמנְפַל
 וז דללָא ינאי :םיִרֹמּת ליאזלאו הָמינְפַל ביִבְס | ביִבְס
 | ביכְס רַצָחְליּשָע הָפְצִרְו תוכשל הגה הָנוציִחַה רַצְחַ
 18 ףתְכ"לֶא הָפְצְרְהְו :הֶפצְרַהְדלֶא תוָכְשְל םישלש ביִכְס

 םירעשה
 ק ןותיאה ץ.15. קליאו. 9. יוק ןיתלעמב .6.  ף"סא אלב מק +. 4
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 דמו :הָנותַחְפה הָפְצְרָה םיִרְעׁשַה ְּךָרֶא תַמְעְל םיִרְעׁשַה ו9
 ץיִחמ יִמינְפַה רֵצְחַה י נפל הֶנותְחַּתַה רֵעׁשַה ינפלִמ בחר

 ְךרָּד נפ רֶׁשֲא רעשהו :ןוִפְצַהְו םיִרָקַה הָמַא האמ כ
 וָאָתְו ובְחְרְו ּוכְרֶא דדמ הָנוציִחַה רחל ןופצה
 תדמכ היה מלאו ליאו ופמ השלשו ופמ השולש
 םיִרָשָעְושמַח בחרו ופְרֶא הָמַא םישָמַחְןושארה רַעַשַה

 וינפ רשָא רַעַׁשַה תֵּדַמְּכ וךמיִתְו :מליאו ועלחו :הַמָאָב 2
 :םהיגפל מלאו וולעו עבש תֹולֲעַמְבּו םיִדָקַה רד

 דמו םיִדָקל ןופצל רַעָשַה דָגָנ יִמיִנָּפַה רַצַחְל רַעָשְו 3
 -הָגהְו םורדה דר ינכלויו :הָמַא הֶאמ רעׁש-לֶא רעשמ 4

 :דַלאָה תודמּכ וגלו וליא דֶדְמּו םורדה ךרד רעש
 הלאה תונלַחַהְּכ ביִבֶס | ביִכָּפ ֹוָמליִאְלו ול .םינולחְו הכ
 תֹולֲעַמּו :הָמֲא םיִרָשָעְו שמח בחו ךֶרא מא ישמח 8

 ופמ דָחֶא ול םיִרמְתְו םהינפל ָמְליִאְו וָּתולָע הָעְבַׁש
 םורדה רד ימינפה רצְחְל רעשו וליִאְדלֶא ופמ דַחֶאְו לז
 יִנָאיִבְ :תֹומַא האמ םורדַה רד רעשה"לֶא רעשמ דמה 5

 םורדה רעשההתֶא דמו םורדה רׁשב יִמיִנפַה רצָה"לֲא
 הַלֶאָה תודמפ מלאו ולאו ִאְתו :הָלֶאָה תודמַּכ
 ךרא הָמִא םישמח .ביִבָס | ביִבְס ומלַאלו ול תונולַח
 ךְרא ביִבָס | ביִבָס תֹוָמלֲאְו :תֹומַא שָמָחְוםיִרָשע בלו ל
 קא :מליִאו :תֹומַא שָמָה בַחְרְו הַמַא םירשעו שמח ג

 :ולטמ הנומש תולעמו ליֵא-לֶא םירמתו הנוצֲחַה רַצָח
 רעשההתֶא דמו םידקה רד ימינפה רצתה יניב 5

 זדֶלאַה תודִמּכ לָמְלַאְו ולאו ֶאְתְו :הָלאָה תודמָּכ

 הֶמַא םיעמה ְךֵרַא ביס ו ביִכָמ מלאו ול תל
 p lo 1816. יק וינולחו +. 22. :ק וימלאו ו. ק ויליאו גמג4. יק ויאהו .v.21 ליעלמ ז. 9.

 ירק וימליאלו צ. 25.  קזמליאו מ. | יק וליא 2%. | יק ימלאו ₪16. :ק ומתו 4.

 חק ויליאו ל. יקזאתוצ.29. ירק ויליא | עו. | ירק וימליאו | ₪16. ירק ויחלוע ץ. 6.

 יק זלעמ .id ירק זליא 4. ירק דימליאו +. 31. = ירק וימלאלו ₪6. רק וימלאו 4.
 ירק ימלאלו | 1914. | ירק ימלאו | גטו. | ירק ולאו | ועוש. | יוק ויאהו +. 4
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 4 קרָנוציחה רַצְָחְל ֹומְלֲאְו :הָמַא םיִרְׂשִעְו שמח .בָחלְו
 :ילעמ תולעמ הנמשו ֹופִמּו .ופמ .וליאדלֶא םיִרֹמֲתְו
 ל את הֶּלֲאָה תדְמַּכ דדְמו ןֹופְצַה רעשדלא יִנָאיִבְיַ
 הָמַא םיִשָמַח ד םיִבָכ ו ביִבָס ול תֹונולַחְו ימלאו ולָא
 37 הָנוציִחַה רצח ליאו :הָמַא םיִרְשְֲו שמח בָחרו
 :ולעמ תולעמ הגש ופמו ופמ .וליאלֶא םיִרְמַת
 38 :הלעהחתֶא וחידָי םש םיִרָעשַה םיִליִאְב ּהֵהתַפּו הָכְׁשלְו
 39 הפמ תֹנֲחְלְׁש םינשו ופִמ ו תונחְלש םינש רעשה םלאבו
 מ ףתכהלַאו :םָׁשֲאָהְו תאָטַחָהְו הלעה םהילַא טוחשל
 תרוטחלש םיִנָש הָנֹופָצַה רעשה התפל הְלּועל הצּוחמ
 ;תְֶחְלש םינש רעשה םֶלֶאְלי רֶׁשֲא תֶרַחַאַה ףתְבַה-לֲא
 41 ףֵתָכְל הפמ -תִנֶחְלַש הָעְּבְרַאְו הפמ תֹונְחְלְׁש הָעְּבְרַא
 42 תֹונָחְלׁש הָעְּבְרַאו :וטחש" :םֶהיֵלֲא תֹויֲחְלְׁש הָנֹומְׁש רעָשַה
 ;רמא בלו יִצַחְו תהַא הַמֲא ךֶרא תו ינְבֲא הלל
 וםיִלכהדתֶא והינו םָהיֵלֲא תַחֶא הָּמַא הב יִצֲחְו תַחַא
 45 חפֹמ םִיַתַפְׁשַהְו :חבְוהְו םָּב .הלועהה תא | וטחשי רֶׁשֲא
 רשב תֹנֲהְלְׁשַה-לֲאְ םיִבָס ו ביִבָס תיִּבַּכ םִנְכּומ דַחָא
 44 רֵצֲחְּכ םיִרָׁש תוכָשל יַמינְפַה רעשל הָצוחַמּו ברהה
 םֹוָרָּדַהְֶרָד םֶהיֵנְפּו ןוֿפָצַה רעש תכ-לָא רֶׁשֲא יִמיִנּפה
 המ רבו :ןֵפָעַה ּךֵרָד נפ םיִדָקַה רעש ףַתְכ"לֶא דֶרֶא
 יִרְמְש םיִנהְּכל םורדה ךרד הפ רעא הָכְׁשִלַה הו יל
 6 םיִנָהְלל ןופצה רה קיפ רשא הָכְׁשִלַהו :תיָכַה תְרמשמ
 דינבמ םיִברְקַה קּודָצדינְב המה חממה תרְמשמ יֵרְמְׂש
 וז הַמַא הֶאְמ ךְרֶא רֵצְחָה"תֶא דמו :וִתְרשל חָוהְידלֶא יול
 6 לאביו :תִיָבַה ינפל חכמה תעּפְרִמ הָמַא חֶאְמ בֵחֹרְו
 שמחו הפמ תומא שמח םֶלֶא לא דמו תיבה םֶלֶאלֶא
 תימא שֶלְשְו ופמ תימא שְלַש רעש םַחָרְוהְּפִמ תומא

 ופ
v. 4.וילעמ 14. ק זלא עג. ק מלאו  v.36.ו יק דלא 918. ירק זאת  
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 הָמֵא הָרָשָעיִּתְשַע בֵחֹרְוהָּמַא םיִרְשָע םֶלֶאַה ְּךֶרֶא :ֹופִמ 9

 רָחֶא םיִליִאָה-לֲא | םיִדְּמַעְו ולא ּולע רֶׁשֲא תולעמבו

 :הפִמ דַחֶאְו הָּפִמ
Car. XLI. אמ א 

 בַחְר תומָאישש םיִליֵאָהדתֶא דמי לָכיֵהֲה-לא ינַאיבו א
 חתפה בַחְרְו :לֵהֶאָה םֵהָר וֵפְמיבַהְר תֹומַאשַשו ופִמ +

 שָמָחְו ופמ תומא שמח חַתָּפַה תוָפַתְכְו תומא רשע

 םכיִרָשָע בָחְרְו הָּמַא םיִעָּבְרַא ֹוכָרֲא דמו ופמ תֹומַא
 תרמַא םיִתש הַתָפַהְדדליא דמו המיֹנפְל | אבו :הַמַא 3
 -תֶא דמו :תומא עבש חתפה בֵחְרְו תומא שש חַתֶּפהְו 4

 לכיהה יִנָפלֶא הָמַא םיִרָשָע בָחְרְו הָמַא םיִרֵׂשָע ופְרֶא
 שש תיבה ריק דמו :םיִשָדָּקַה שדק ה יִלֶא רמו ה

 תבל ביִבָס | בבס תומא עבר עלצה בַהְרְו תומא
 םימעפ םישלשו שולש עלצ"לֶא עלַצ תועלצהו :ביִבָס 5

 תה ביִבְס | ביִבְס תועְלַצל תיבלירְׁשַא ריִקַּב תואָב
 רָב הבֲחְרְו :תְבַה ריִכְּב םיזוחא ויהידאלו םיזוחַא ז

 לעמל תיַּכַה-"בַסומ יּכ תוטל הלעמל .הלעמל
 הלעמל תבל בחר ןכילנ תובל ביִבָס | םיבְס הלעמ

 תבל יתיִאְרו :הֶנוכיִתל הָיָה לצי הנוחה ןכו 5
 שש הֵנָכַה ולָמ תועָלְצַה תֹוָרְסיִמ .ביִבָס | םיִבָס הבנ

 שמח ץיהֲה-לֶא עלעלרַׁשַא די קה בסר :הָליִצַא תומא 9
 תֹוכָׁשְלַהןִבּו :תיָכל רשא תל תיִב חָנְמרֶׁשֲאְו תֹוָמַא י
 הַתַפּו :ביִבְכ | ביִבָס תיפל םיִבָס הָמִא םיִרְשָע בַחְר גג

 םורדל דַחֶא חַתַפּו ןיפצה רד דָחֶא חתפ העמל 9לצה
 זכה :םיִבָס | םיִבָכ תומא שמ חֶנְמַה 9 - 19

 םיעשת ומר ביִבָס | ביִבָס בָחְר תֹומֲאדשַמְח ןנְבַה - ל
AT - o> dll <jהמא  
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 15 ֶינְבַהְוהָרגַהְו הָמַא האמ ְךֵרָא תִיּבַה-תֶא דֶדְמּו :הָמַא
 14 ;רֶרוגַהו תיַכַה יִָּפ בֵחֹרְו :הָמַא הָאמ ךִרֶא ָהיִתֹוריָקו
 וט הלמה .יִנָּפדלֶא ןינכהדדרא דַהָמּו :הָמַא האמ םידקל
 טכיההו הא הֶאִמ ופמוופמ אָהיקֹותַאְו ָהיִרֲחָא-ל דשא
 16 תרומטאה םינולחהו םיפפה :רצהה ימלֲאְ יִמיָנְּפַה
 | ביִבְס ץע ףיחש ףפה דגנ םתְׁשְלְשל ביס קיה
 וז לַעְמִילִע תסְכִמ תוגלחהו תונולחהידע | ץֶרֶאַהְו ביִבָס
 | םיִבְס ריקה"לָּכלֶאְו ץּוחלו ימינפַה תִיּבהדדַעְו חַתָפַה
 1 םיִרמְתְו םיִּורְק יושָעְו +תודמ ןוָציחְבו יִמיִנְפַב ביִבְס
 19 םָהֲא יפו :כּוְרְכל םינָפ םִגְׁשּו םורכל בוָרְכְדִִּב הָרֹמָתְו
 -לֶאיושַעופַמ הָרֹמָּתַה-לַא ריפכינפו ופמ הָרמְּתַהדלֶא
 כ חַתֶּפַה לעמדע ץֶראְהִמ :םיִבָס | ביִבָס תֶיַבַהְּכ
 21 תוזמ לָכיִהַה :לפיהַה ריקו םיושע םיִרַמְּתִהְוםיִבּורְכַה
 גג שולש ץע חמה :הָאְרמַּכ האְרִמה שדה ינפו העבר
 וכרָאְו ול ויתועצְקִמּו תומא םִיִּתש ּוֵכְרָאְו ַהבָנ תומא
 :זְרוהְי יגפל רׁשֲא ןחלשה הֶז ילא רפדוו ץע ויקריקו
 2 תותְלִדל תֹותְלִד םיתַשּו שקל לכיהל תֹותְלְד םִיִתשּו
 7 תותלר יתשו תַחֶא תלֶדְל םיתש תותְלד תובסומ םיִַתש
 הכ םביִבורכ לֶכיֵהַה תֹותְלַּד-לֲא ןהיְלַא הושע : תרחַאל
 זבלואָה ינְפלֲא ץע בו תוריקל םיושע רֶׁשֲאכ םירפתו
 ג תֹופתַכ"לָא ופמּ ומ םיִרֹמְתְו תומטָא םינולחו :ץוחהמ
 :םיִבעָהְו תיבה תיִעְלַצְו םָלאָה

 במ .Car. XL במ

 א ינֲאָבו ןיּפְצַה רד ךרקח הָנוציִחַה רֶצְחָהזלֶא ינַאיצוו
 -לֶא ןינפה רננרְׁשַאַו הָרגַה דנג רֵׂשֲא הָמְׁשלַהילֶא
 ג םֵחֹרָהְ ןופְצַה חַתְפ הֶאמַה תומא רג נפלא :ןֹופְצַה
 3 דג ימינפה רַצָחְל רשא םיִרְׂשְעָה דג) + תומא םיִׁשְמֲח
 הפצר A thn + אאא
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 קיִּתַארנְפחלָא קיִּתַא הָנֹוציִהה רצְחְל רׁשֲא הָפְצִר
 -לֶא בַהֹר תומָא רש ּךלַהְמ תוכשלה נפלו :םיִׁשְלָׁשב 4
 תוָכְשְלַהְו :ןוִפצל םָהיִחְתִפּו תַחֶא הָמֵא ךְרֶד תמיִנֶפַה ה

 תרנתְחְתַהַמ הָנַהְמ םיקיתא כבוי תורצק תנֹוְלֲעָה
 םידומע ןהל ןיאו הנה תושְלְשמ יּכ נב תונוטיתהַמו
 תֹונכיִּתַהַמּו תונּתהתַהמ לָצָאְנ ןפ-לע תורצחה יָדּומַעְּ
 רַצָחַה דד תוכָשְלַה תמעְל ץוחק"רָשֶא רדגו :ץראָקמ
 היִּכ :הָמִא םיִשָמָח :ּכְרֶא תוכָשְלה נפלא הנצחה
 הו הָּמַא םישמח הנצחה רצָחְל רשא תֹוְׁשְלַה דְרֶא
 ;דלֶאָה תוכשל:התתתמו :הָמַא האמ לכיהה ניל

 | בחרב :הנצהה רצֶהַהִמ הול ִאבְּב םיִדָקַהְמ אֹובמַה י
 ןנְּבַה + ינָפלֶאְו הָרגַה ינפילֲא םיִדָקַה ךרה רֵצְהַה רד

 דרד רְׁשֲא תוכָשלַה הארמְּכ םלנפל ךֶרְו :תֹובָׁשְל גג
 ןֵהיִמְפְׁשִמְבּו ןָהיִאְצמ לכו ןכחָר ןכ ןכְרֲאכ ןופצה

 חַתַפ םורּדה רד רֶׁשֲא תוטל יִחְתַפְכּו :ןֶקיִחְתַפְכּו 2
 ביהקה רד הָנגֲה תרדגה יב ָךֶרד ךְרָד שאָרְּ
 הֶׁשֲא םורדה תוכשל ןופֶצה תֹוכְׁשְל יִלֶא רֶמאַֹו :ןָאֹובְּב
 םשולְכאְו רשא שדקה תוכשל | הנה הרגה ינפלָא
 !וחַיִי םֶש םישדקה ישדק הוהיל םיִבֹורְקרְׁשֶא םִנֲהְבַה
 טבוקמה יִכ םׁשָאָהְו תאַטַהַהְו הָהְנמַהְו םיִׁשְדָּקַה ישדק

 רֵצַהַה-לָא שדקהמ ּואְצְידאלו םיִָהְלַה םָאבְּב שדה 4
 שרל ןֵהְב ּוִתְרְׁשִרְׁשֲא םֶהיִדְנב וחי שו הָנוציִחַה
 הֶלְכְו :םְֶל רֶשָאלֶא ּובְרְקְו םירחא םיִדָנּ ׁשְבְלֹי הנה
 רֵׁשֲא רעשה ְּךֶרָד ינֲאיֵצוהְו יִמיִנְפַה תֶיַבַה תודמדתֶא

 םיִדּקַה חור דֶדָמ :ביִבְס ו ביִבָס ודְדִמּו םיִדָּקַה ְּךֶרָד וינָפ 5
 :ביִבְס החמה הנקב םִנָכ תֹומֲאשִמֲח הדג הנְקְּב

 :ביִבְס הּדִמַה הנקב םנָק תואְמִדשמִח ןופצַה חּוְר דֶדִמ גז
 6 ל(

 תא
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 18 !הְדמה הֶנָכְּב םינָכ תואמדשְמַח דַדָמ םורְּדַה ַחּוְר תא
 9 :הָּדמַה הנקב םינק תואמ"שְמַה רדמ םָיַה חּורילָא בבס
 כ ׁשֵמֲח ךרַא בי בכ |ביִבְס ול המוח ולָדִמ תוחור עַּבְרַאְל
 :לֹחְל שרקה ןיּכ לילבהְל תואמ שמח בחרו תואמ

pia Car. XLII. 3B 

 2 א הָגְהְו :םיִדָּקַה ךרד נפ רֶׁשֲא רעש רעָשהדלָא ינכל
 םימ לוקְּכ ולוקו םידקה ךַרָּמ אב לֶאְרְשְי יֵהלֲא דובְּכ
 9 רֶׁשֲא הֶאְרִמַה הֶאְרַמְכּו :ורבְכִמ הריאה ץֵרֲאָהְו םיִבר
 ריִעְהיתָא תחש יִאבְּב יִתיִאְרְדרֶשֶא הַארמַּכ יתיר
 -לֶא פא בכ רק תיאר רֶׁשֲא הָאָרמּכ תיאר
 4 נפ רֶׁשֲא רעש ְךֶרָּה תיָּבַה"לֶא אָּב הָוהְו דֹובְּו נפ
 ה יָמינְּפַה רֶעָהַה-לֶא ינֵאבַּתַו חור יִנָאְשִתַו :םיִדָקַה דרד
 6 תִיַבַהַמ ילא רֵבַדִמ עמְשֲאְו :תיָבַה הוהי-דובכ אלמ הגה
 ז םוקְמדתֶא םֶדָאְדִּב ילֶא מאו :יִלָצֶא דמל הָיָה שיאו
 נב דותְּב םׁשְְבְׁשֲא רׁשֲא ילגר תּפַּכ םוקמ"תַאו יאְסִּכ
 שק םֵׁש לֶאְרְשדתיב דע וִאְמִמִ אלו םלועל לֵארְׂשִ
 8 םֶתְתַּב :םֶתַמּפ םֶהיִכְלִמ ירנפבו םֶתּונזּב םהיַכְלַמו המה
 םהיניבו יב ריקהְו יתוזמ לַצִא םֶתזְזִמו יִפָסדתֶא םפְס
 םתוא לכָאְו ושַע רשֶא םֶתבְעיִתְּב ישדק םשתַא אמט
 י ינממ םהיכלמ ירגפו םֶתּוחתֶא וקחרָי התע :יִפאְב
 י -תֶא דגה םֶדְאְְּב הֶתַאי = = :םֶלועְל םֶכותְב יִתְנַכְשו
 "תא ּודָדָמּו םהיִתינעִמ ומְלָכְִו תיִּבַהְדתֶא .לָארשידתיב
 גג ותנוכַתו תיַבַה תְריצישָעדרֶשַא לפמ ּומְלְכְניםִאְו :תינכת
 וַתרוצלֶכְו ויָתְלְחְדלַּכ תא ותרוצדלֶכו זיִאְבומּו ויִאְצִמ
 -לָכְתֶא זהמשי םהיניעל בֶתְכ 4 עדוה ָתְרותלְכ
 12 תריָבַה תרות תא[ :םָתֹוא ושָעו ו תְפְחלָכתֶאְ וִתְרוצ
 -הנה םישְדק שֶדְכ םיִכָסו ביִבָס os רה שארדלע

 תאז
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 קרָמא תֹומַאָּב חָּבְזִמַה תָֹּרִמ הָּלֲאְו :תִיַבַה תרות תאו 3
 ּהָתָפְשלֶא הבנו בחרחהמאו הָמֵאָה קיַחְו חפטְו הָמַא

 -רע ץֶרֶאַה קיחמּו :חָבְזִמַה בג הו רזא תֶרָז ביִבָס 4
 תחֶא הָמַא ברו תומא םיִתְש הָנּתַחַּתַה הָרָוַעַה
 תומא עָפְרַא הלודגה הָרְועֶה--דַע הנמקה הָרעהְמּו

 הָלָעַמְלּו ליאראהמו תומא עברַא לארההו :הַּמַאָה בַחְר וט
 םיִתְׁשּב ךךא הָרְׂשָע םיתש ליאראהו :עֶּבְרַא תֹנְרָקַה

 עָבְרַא הרועָהְו :ֹויֵעְבְר תַעַּבְרַא לֶא עוטר בחְר הָרָשָע וז
 ָהיִעְבְִר תעּבְרַא-לַא בֵחֹר הְרָשע עָּבְרַאְּב ףרא הָרְׂשְע
 ביִכָס הַמַא ּהלדקיחהו הָמִאַה יצָח ּהָתוא ביִבָס טּובְגַהְ
 רַמָא ה טדאדב יִלֶא רַמאה :םיִדָק תֹנַפ והָתְלָעִמּו
 תולעהל ותשעה םויִּב במה תוקח הָלֶא הֹוהי ינדא

 םיולה םִנֲהְכַה-לֲא הָתַחְו :םד ויִלָע קרול הלוע ויִלָע 9
 רוה ינדֶא םָאְנ ילא םיכרקה רוד ערֹומ םַה רֶׁשֲא

 -לע התת ומדמ תחקלו :תאטחל רק ב רפ יִנֵתְרָׁשְל כ
 ילּובְגַהְדלֶאְו הרועה תנפ עבְרא-לאְו ' יתר עָבְרַא
 תאָמַחַה רֶפַה תֶא תהַקְלְו :ּוהָתְרּפַכְו ותוא האטה םיִבָס

 בירק יֵנְׁשַה םויבו :שדקמל ץוחמ תִיָּבַה דָכפְמְּב ופרש 2
 רשאכ ַחּבְוִמַהדתֶא ואמה תאַטַהְל םיַמָּת םזע-ריִעְׁש

 םיִמָּת רֶקָּבְהַּב רפ ביִרְקִּת אָמַהְמ .דתולַכְּב :רָפּכ ואְטַח 5
 וכילשהו הוהי ינפל םתְברְקִהְו :םיִמָּת ןאצהךמ לי או 4
 תַעְבש :הוהיל הלע םָתֹוא ולֲעָהְו חלמ טָהילֲע םיִנְהְפַה הכ

 -ןמ ליאו רֶקְּבְַּכ רפו םויל תאַמַהריִעְש הֶׂשֲעַּת םימְ
 ַבְמַהיתַא ורפכי םימָי תַעְבַש :ׂשעְי םיִמיִמָּת ןאַצַה ₪
 םויֵב הֶיָהְו םיִמָיִהתַא לכו ודי ואְלמו ותא ּורָהְמְו גז

 םֶכיִתולועדתַא ָבְִמַהְדלַע םנֲהְכַה ושעי הָאְלַהָו יימשה
 ::הֶוהְי יָנֹדֲא םָאָנ םֶכְתֶא יִתאָצְרְ םַבימְלׁש-תֶאְו

 בשיו
 ביתכ ורפכו יאחנדמל 26. ירק לאיראהו צ.16. ירק לאיראהמו ז. 1,

 ןאכ דע 94. יי םוקמב אד. קודי ₪14. ק ורסכי
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 א אוהו םיָדָק הנפה ןוציחה שקמה רעש ךַרָת יפא בש
 2 אל הָיָה רוס הזה רעשה הוי יִלֲא מא :רנָס

 3 םָחְלכְכָאל וכבש אהא איִׂשַהיתֶא :רונְס הָיָה
 :אצ ֹוכְרַמּו אוב רעשה םֶלוא דרלמ הוי ינפל
 + אָלַמ הנחו אָרֲאְו תיבה נפלא ןופֲצַה-רַעְׁשיִּוְרְד ינֲאיִב
 ה יֵלֲא מאו :יִנָּפלֶא לֵּפָאְו הוה תיבדתֶא הָוהְידוְבְכ
 תא עמש נאו דיניִעְב הארו | לבל םיש םֶדָאְְְּב הוה
 -לכְלּו הָוהְידתיב תקֶחְילְכְל ךֶתא רּכַדְמ ינא רׁשֲא"לכ
 :שֶדקִמַה יִאָצִמ לֶכְּב תִיַּבַה אוְבִמל בל | תְמשְו ותרות
 6 זוהי ינדא רמָא הל לאְרְשְי תיִבְדלֶא יִרְמ"לֲא תראו
 ז ֶנָּ םכֲאיְבֲהְב :לֶאְרְַי תי םכיתוְבעֹוה"לְכִמ םכְל"בר
 -תֶא וֵלְלַחְל יׁשְּרְקִמְב תל רֶׂשְב ילרעו בלזילרע רֶכנ
 יִתיִרְב-תֶא ורפו םֶדְו בלח יִמְחְלְדתֶא םֶכְביִרְקְִּב יִתיִּב
 8 ישדק תָדָמְׁשמ םָתְרֹמַׁש אָלְו :םכיִתבְעִתָּכ לֶא
 9 לַמָאְדהְפ | :םֶכְל יִשדָקְמְּב יתְרמְשִמ יִרְמְשְל ןומישו
 אובָי אל רָשְּב לרע בל לרע רֶטנב"לְב הוהָי יִנדַא
 ייפ :לֵארשִי נב ךֹותּב רׁשֲא רְטְּבִלְמל ישדקמ"לא
 עָת רֶׁשֲא לֵאָרְִׂי תְתַּב יֵלְעַמ !קחר רֶׁשֲא םולָהדמָא
 גג םיִמְרָשְמ יִׁשְּדְַמְב וה :םנוע ִאְׂשנְ םָהיללנִרֲחֲא לע
 זרמה תִיְבַה--תֶא םיִתְרׁשִמּו תיבה יִרעשדדלא תודקּפ
 םהינפל ודמעו המהְו םֶעְל הבְּוהתֶאְו הלעהדתַא וטחשי
 ג יהְו םָהיֵלולְנ ינפל םֶתוא ותְרשי רשא ןעי :םֶתְרְשל
 =ֶהיֵלֲע ידי יִתאשְג !כדלע וע לושכמל לארשידתיבל
 13 יִל והכל ולא שזיאלו :םע ּואשְנְו הָוהָי ינדא םָאָ
 םֶתְמְלְּכּואַשְנוםישדקה ישדקדלַא ישְדְקְדלָכדלע תֶׁשֵנְלו

 םתובעותו
 ואוכי קוס .9. ירק יתרות לג. ףיסא אלב (מק ז. 5. | ו דיחי .id ליצכ +8.
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 זררְמשמ יִרְמְש םֶתוא יִּתֲתָנְו :ּושָע רֶׁשֲא םֶתובָעותְו 4
 םָהְלַהְוי וב הָשָע רשא לָכְלו ותדבע לכל תיבה וט

 תעְתְּב ישדקמ תִרמשמחתא ולמש רֶׁשֲא קורצ וגב םיולה
 ינפל ודמעו :ינתרשל יל ּובְרְי הָמֵה יִלָעִמ לֵאָרְׂשנ

 -לא ואבי הָמַה :הוהי ינֹדֲא םָאְנ םֶדָ לה יל בירקהל 16
 -זרֶא ּורָמשו .ינתרשל יִנָחְלַשלֶא וברק הָּמַהְ ישדקמ

 יִדְְּב תמנה רצחה ירעש-לַא ם טאוב הָיַהְו :יִתְרַמַשִמ גז
 ירעשב םָתְרשְּב רַמָצ םהילע הלעידאלו שבלי םיתשפ

 םשאר"לע ויהי םיתשפ יֵרֲאַּפ :הָתְָבְו תימינפה רַצָחָה 8
 :עזַב ורנה אל םהינתמדדלע ויהי םיתשפ יסְנְכמ

 לא ה הנוציחה רצחהדלא הנוציחה רצחההלא םַתאָצְבּו 9

 םםָּכ םַתְרָשְמ הָּמַה--רָׁשֲא םֶהיֵדְגּב--תֶא יִמְׁשְפִי םָעָה
 -אָלְו םירחא םיָדְנְב ׁשְבָלְו ׁשֶדָקַה תֶכָׁשְלְּב םָתֹוא וחינהו

 עַבַפּו ּוהָּלַני אֶל םָׁשאֹרְו :םֶהיֵדְנבְּב םַעְקתֶא ּושדקָי כ
 ותשידאל ןייו :םהישאָרְדתֶא ומסכי םָֹּכ ּוחָלַשָי אָל ג
 השור םַמְלֶאְו :תימיגפה רצָחָהלֶא םָאֹובָּב ןָהֹכ"ְלְכ 9

 לארשי תיב עַרָומ תלותבדמֶא יִכ םישנל םהל וחקידאְל
 יִמָעדתֶאְו חַי ןהפמ הָנְמְלֲא הָיִהְתְרֶשַא הנמלאהו 93
 םירלֲעְו :םֶעיֵדְי רֹוהָמְל אמט לחל שדק ןיב ור א

 יתרותחתֶאְו ּוהְטְפָשו יֵמָּפְשמְּב טֶפש "ל ּודמעי המה
 :ּוׁשּדִי יֵתֹותְּבׁש--תֶאְו ורמשי ידעומ-לכב * יתֹכַחתֶאְו

 ןבלו באל באלדסַא יכ האמטל אוב אל םֶדֶא תל הכ
 יֵרֲחַאְו :ואָמַ ׁשיאל הָתְוהדאל"רְׁשַ .תוחַאלו חאל תבל 6
 שָדַהילֶא ואב םויבו .;ולדורפסי םיִמָי תַעְבַש ותְרָהִמ גז

 בא ֹותאמַה בירק ׁשֶדַּּב תַרְׁשְל תיִמיִנְפַה רַצָהַהלֶא
 הוא .םתלסנ נֲא .הֶלֲחנְל םהל הָתיָהְו :הֶוהָי ינדא 8
 תאַטַחַהו הָחְנִמַה :םֶתְזַחֲא נא לַארׂשיב םֵהָל ונתתדאל 9

aTםשאהו 0  
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 :היִהְי םֵהָל לֵאָרְׂשיְּב םרֶחִלָכְו םוָלְכאָי הָמֵה םָׁשְאָהו
 ל םֶכיֵתְמּורְּת לפמ לכ תַמורֲּת-לְכו לכ ידוכְּבלְב תישארו

 חיִנָהְל ןהפל נתת םֶכיִתוסיִרַע תיִׁשאַרְו יהי םֶנֲהְבל
 31 מו ףועהךמ הַפרְטּו הֶלְבְנַלָּכ :דַתיִּבְדדלֶא הָכְרְּב

 ':םנָחְכַה לְכאָי אל הָמַהְּבַה
 המ .Car. XLV המ

 א | הוהיל הָמּורְת :ומירָת הָלֲחְְּב ץרָאָה-תֶא םֶכְיִפַהְב
 בֵחְרְו ְךֶרֹא ףֶלֶא םיִרְׂשֲעְו הָשִמַח ךרא ץֵרָאָהְמ שדק
 2 דומ יהי :ביִבָס הָלּובְנ-לְבְב אוהרשדק ףֶלֶא הָרׂשֲע
 ביִבָס עֶבְרְמ תֹוִאמ שָמָחְּב תִאמ שֶמָה ׁשֶדקַהלֶא
 3 דומָּת תאֹוַה הּדִמַהְדִמּו :םיִבָס ול שרנמ הָמִא םיֵׁשמֲחַ
 היָהידובו םיפלא תָרָׂשִע בחרו ףֶלֶא םיִרְׂשְָו שמח ךרא
 4 םינָהֹכל אה ץֶרֶאַהְדִמ שד :םישדק שדק שקמה
 הֶיָהו הָוהְי-תֶא תָרָׁשְל םיברקה הָיָה שקמה יתְרְשמ
 ה םיִרְשָעְו השמחו :שדקמל שדקמו םיִּתבְל םוקָמ םהָל
 יִתְרָשִמ םיולל הָיְָי בֶחְר םיִפְלֶא תְרְשעו ךרא ףַלֶא
 6 ותת ריעֶה תֹוְחַאְו :תָבָׁשְל םיִרְשע הֶזְחֶאְל םֶהָל תיבה
 תמְעְל ףָלֶא םיִרָשְעְו הָׁשִמֲח ראו בחר םיִפָלֲא תשמח
 ז הומ איִׂשנַלְו :הָיִהְי לאָרׁשִי תִביִלְבְל ׁשֵדָּקַה תמורת
 תמורת ינְפילֲא .ריִעָה תֹוָחאְַו שדפה תמורתל הומו
 תראָפַמו המי םָי תאפמ ריפה תוחַא 'נָפ"לֶאְו שדה
 םי לּובנִמ םיקלחה דא תֹומעְל ךְראָו הָמיֵדְכ המק
 9 "אלו לֵאָרׂשיְב החל יִלְהִַהְי ץֶרֶאָל :הָמְדְק ליבא
 לֶאָרְשיי-תיבל נתי ץֶרֶאְהְו ימעְדתֶא יִיִשְנ דע נז
 ? יאיש) םקְלדבב הנ נא רַמָאהַכ = = :םָהיִטְבְׁשְל
 מירה וש הָקָדְצּו טֶפשמו ּוריפֶה דשו סָמֶח לֶאְרשי
 י -תפיאוקדצהנאמ הוה דא םֶאְנ ימע לע םֶכיִתְשר

 קדצ
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 הָיָה דָהֶא ןְבַה תֵּבַהְו הָפיִאָה :םֶכָל יָהְי קֶרָצ-תַבּו קֶרָצ גג
 -לֶא הפ אה רֶמהַה תַרישעו תָּבַה רָמְחַה רׂשְעַמ תאשְל

 םירשע הרג םיִרָשַע לקשהו : :וּתְנְכְתַמ הָיְהְי רַמִחַה 5
 ילקש הָׁשִמַחַ הָרשע םילסש םיִרָשעְו הָׁשִמַה םילקש

 תישש ּומיִרָמ רֶׁשֲא המרת תא] :םכל היה המה 13
 :םיִרעְשַה רָמחְמ הפיִאָה םֶתיִששְו םיטחה רֶמֵהַמ הָפיִאַה

 תרָשִע רפהדמ תכה רַשְעַמ ןמשה תה משה קחו ו
 ךמ תחא"השו :רֶמְח םיִּתַּבַה תַרְׂשִעריְּכ רָמח םיִתַבַה וט

 קרֶלועְלּו הָחְנמְל לארשי הָקְשִמִמ םִיִתאָמַהְדִמ ןאַצה
 םַעָה לפי | :הוהְי ינדא םָאְנ םָהיִלְע רפכְל םיִמְלַשְלְו 6
 -לַעְו :לארשיּב אישנל תאוה הָמורְתַתְדלא יהי ץֶרָאָה וז

 םיִׁשָדָחְבּו םיִנחב להו הָחְנמַהְו תוְלועה היי אישְנה
 דָא השעידאוה לארשי תי יִדעומלְכְּב תֹותְּבַׁשַבּו
 רפַכְל םימָלְׁשַהדתֶאְו הָלועָה"תֶאְו הָחְנִמַההתֶאְו תאטהה

 ןושארב הוהְי ינדא למָאזהכי | :לֶאְרְשידִתיִב דַעְּב 8
 דתֶא תאטחְו םיִמָּת רָכְּבּביִרפ קת ׁשדחל דָחאְּב

 תרזוזמדלא ןתְנו תאטחה םדמ ןהפה חל :שְָקמַה 9
 רעש תו הבומל הָרְועָה תנפ בראל תיַבַה

 ׁשיִאמ שדחב הָעְבשְּב הָשַעִת ןכְו :תיִמינפה רַצָהָה כ
 הָעְבְרְַב ןושארָּב +:תְּבַהְִתֶא םַתְרַּפְכְו יִתָּפִמּו הש ג

 םִימָי תֹעְבְׁש גה הספה םכְל היי שֶדֹהל םוי רֶׂשֲ
 יִלָּכ העְבּו ורעב אוהה םויב איִׂשָנַה הָשָעְו :לָכאְי תוצמ 2
 הלוע השעו גַחָהְיִמְי תַעבְׁשְו :תאטח ,רפ ץראה ם ג

 תַעְבש םויל םמימת םיִליֶא תעבשו םירפ תעבש היהיל
 רפל הָפיִא הָחְנַמו :םוול םִע ריעש תאַטַהְו םיַמָיַה 4
 שמח יִעיִבְשַּב :הפיאל ןיה ןמשו השעי ליאל הָפיִאְו הכ

fd Aa nl 6מ  hole sg tinoרשע  
v. 6.טדא רמא הכ ןיליחתמ םידרפסהו שדחה חשופ תרטפה  
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 הכ תאָמַהַּכ םִיִמָיַה תעבש הָלֶאָכ הֶשַעָי נָחָּב שֶדֹחל םִירָׂשְע
 :ןמשכו הנו הָלְּ

Car. XLVI. thומ  
 א םיִדָכ הנפה תיִמינְפַה רַצָחָה רַעׁש הֹוהְי ינדַא רמָא-הְכ
 םֹיְבּ חמי תָּבַׁשַה םיְבּו הׂשֲעַמַה ימי תשש רוס הָיָה
 5 למעְוץוחמ רעשה םכוא ל רה אישנה אֵבּו :חֶתְפי ׁשֶדְחַה
 וימְלְשדדתֶאו ותלוע-תֶא םינהְכַה ושַעְו רעשה תוזמ"לע

 "דע האל רעשהו אָצו רעשה ןקְפמילע החהטחְ
 3 תיִתְּבְשְּב אוהה רעשה חַתָּבְץֶרָאָה"סַע ּיוחְתשהְו :םֶרָעָה
 4 הוהיל אישְנה ברְקידרֶשַא הָלֹעָהְו :הֶוהי נפל םיִשָרָחְב
 ה הָחְנִמּו :םיִמָת ליאו םֶמיִמִּת םיִשָבְכ הָשש תָבְׁשַה םְּב
 +הפיאל ןיה ןמָשוודָי תתמ הָחְנמ םיִשְבָּכַלְו ליאל הָפיִא
 5 לִיאְו םיִשָבִּכ תֶׁשׁשְו םמיִמּת רַהְבְּב רפ שדחה םיָב
 ז זרָהנִמ הֵׂשֲעַי ליִאְל הַפיִאְו רפל הָפיִאְו :הי םַמיִמָּת
 8 אובבו : הָפיִאְ ןיה ןמשו ּודָי גישת רׁשֲאַכ םיִשְבּכַלְ
 9 דםע אֹובְבּו :אצי וָּכְרדְבּו אובו עשה םלוא דרה אישה
 ןופצ רעש .ךרד אָבַה םידעמּב  הָוהְי נפל ץֶרֶאְה
 אצי בגג עשירה אָּבַהְו בג רעש"ךרה אצי תָחְּתְשהְל
 יִכ וב אָּבְירֶשַא רעשה ּךְרַּד בוי אָל הָניִפצ רעש"
 י זּואָצִיַתאַצְבּו אובָי םֶאוכְּב םֶכֹותְּב איׂשנַהְו :ואָצָי וחְכְ

 וז ליאל הָפיִאְו רֶפל הָפיא הָחנמַה יָת םיִדַעְמַבו טיגר
 ו אישְּנה השצידיכו :הָפיֵאְל ןיק ןמשו ודי תִתִמ םיִשָבְכל
 רעשהדתֶא ול חתפו הָוהיל הָבְדנ םיִמְלְשדוא הלוע הָבָדנ
 הֶׂשֲעְי רָשַאְּכ ויִמְלשדתֶאְו ותָלְל-תֶא הֶשַעְו םידק הנפה
 ו שָבָכְו :ותאצ יִרֲחָא רעשההתֶא ךֶגמְו אָצְיְו תָבשה םִיְּב
 רֶקּכַּכ רָקְכִּ הוהיל םויל הלוע השעה םיִמָּת ותְנָשְְּב
 14 ושש רקבפ דק וילָע הׂשֲעַת הנו :ותא השעה

OEE 0זופיאה  
 יוק אצי ד. \
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 החיל הָנִמ תֶלְּפַה"תֶא סָרָל ןיקה תישילש משו הָפיִאָה
 תא הָחְִמַהתֶאְו שָבָּכַהְתֶא ושעו : דיִמת םלוע תוקח וט
 ינדַא רמָאדהְל = יודיִמַת תלוע רב רב ןְמָׁשַה 9

 וינבל איה ותְלַח וינָבִמ שיאל הָנֲחמ איִׂשָנַה ןחידיכ הוה
 ָחֶאְל ותְלֲחנִמ הָנָתמ ןַויִכְו : :הלחנב איה םֶתְוְחַא הָיְהֶּת גז

 ךא איל תַבׁשְו רורדה תנשדדע ול הָתְוֲהְו ויָדְבעַמ
 םַעָה תלחנמ אישֶנַה הלידאלו :היִהִת בל ויִנָב ותלחנ 8

 דאל רָשֶא ןעמל נב" לחני ותָוחַאְמ םֶתְוְחַאַמ םתנוהל
 ףַהכיל רשא אוכִמב ינָאיביו *:ותַזחַאִמ שיא ימע וצפי ג

 הָנֹופְצ תונפה .םינהְפה"לא ז שדקה תוָכָשְלַהלֶא רעשה
 םכוקמה ה יִלֶא רֶמאַֹו המי : תֶכְדְיַּב םולמ םָׁשְ-הְנַהְו כ

 רֵׁשֲאתאַמַהַה-תֶאְוםְׁשֶאָהדתֶא םיִנָהְּפַה םשדולשְבִי רשֶא
 הָנוציִחַה רצֲחָהזלֶא איצוה יתְלבל הַחְנְמַהְִתֶא ופאי

 ינְרְבַעו הָנוציִחַה רֵצָחָה"לֶא יִנאיצויו :םַעָהְדתֶא שדְקְל 1
 רֵצָח רַצָחָה עְצְקמְּב רצְח הגהְו רצָחַה יעוצקמ תבל

 תורמק תֹוָרְצֲח רֶצָהָה תֵעֹצְקִמ תַעַּכְרַאְּכ :רֶצָחָה ַעֹצְקמְּב 9
 םםּתְעַבִרַאל תַהַא הָּדִמ םֵחָר םיִׁשׁשּ ףרא םיעָכְרַא

 תולשַבִמ םהעּבְרַאְל ביִבָס םֶהָּב ביִבָס רוט :תיִעְצְקַהַמ 9

 תב הלא ילא רֶמאַו .ביִבָס תוריטה תחת יושע 4
 :םעָה חבְו-תֶא תיבה ִתְרָׁשְמםָשולְׁשַבְירֶׁשֲא םיִלְׁשַבְמַה

 .Car. XLV זמ זמ
 ןּתְפִמ תַחַתִמ םיִאצי םימדהנהו תיבה חַתַפ"לֶא ינבשיו א

 תחפמ םיִדְרְי םִיַמַהְו םיִרָק תיפה ןגְפיִכ הָמיֵדָק תיֵכַה
 רַעׁש-ְדָרְד לַאיצוה :חבומל בננמ תיִנָמָיַה תָיּפה ףָהָכִמ 9

 םידק הנופה רד ץוחה רעש-לֶא ץוח דרה ינסו הָנופְצ
 םידכ ׁשיִאָהתאָצְב :תיִנמְיַה ףֵתְבַה"מ םיִּכּפְמ םָימְדהְנהְו 5

 :םנוספא ימ םִימב ינְרבעינ הָמֵאָּב ףֶלֶא דָמֵמ ָָֹיְּכ וקו
 דמיו ו שיצאה
 םיזנכשאל כ'ע ז 18. | םידרפסל כי'ע 1914. ק ושעי ז. 15. ומ
 ליצכ +. 3. ז"מ זלע דוקנ ד. 82. | יק םיחכויב ץ.15



915 EZECHIEL CAP. 47. זמ 

 4 יָנֲרְבעו ףֶלֶא דמו םִיָכְרַּב םִימ םימכ יִנָרְבעו ףֶלֶא דמי
 ה ֵּאְניְּכ רבעל לכוא-אל רשא לח ףֶלֲא דמו : :םנְהְמ ימ
 6 ָתיִאְרַה ילא רֶמאֹו :רבעיהאל רשא להנ וחש ימ םִיַמַר
 ז ץדָוהְוינבושְּב :לַחְנַה תפשדלע ינבשינ ינכלויו םֶדָאְרב
 8 םימַהיִלַא מאיו :הזמו הזמ דֶאִמ בר ץע לחנה תַפשלֶא
 הָבְרַעְהלַע ורדר הֶניִמְדְקַה הֶליִלְנַהְלֶא םיִאְצּי הָלאַה
 י דלָכַהיַהְו :םָימַה אָּפְרנו םיִאְצִמַה המלא המה יאָבּו
 היי םילֲחנ םש אולי רְׁשֲאלְּכ לא ץלשיזרשא!היה שפג
 אפר הלאה םפה הָמָׁש ּואָב יִּכדְאִמ הָּברהָנְּרַר הָיָה

TAT 7 

 י םינויד וילָע ודמעי חיה :לחנה הָמַש אובידרשא לב יחו

 היהָח הימל יהי םיִמָרחל חוטְׁשִמ םינויד
 ג אל ויָאָבְנּו ותאצּב :דאמ הר לודגה םיה תגְרַּכ םֶתָנד
 19 | המ יתפש"לע הלעי לחנהְ"לעו :נתנ חלמל ּואְּפְ
 וישדחלוירפםתידאלווהלע לובידאל לְכֲאֿמ-ץע-לְּב הומו
 לרפ ָהְו םיִאְצְ הָמַה ׁשָּדְכִמהְמ וימימ יִּכ רבב
 ו הג הו ינדא רַמָא הָּכ  :הָּפּוהְמל ּוהָלְִו לֶכֲאַמְל
 לֶאְרשי יטבש רשע יִנָשל ץֶרָאָה-תֶא יֵלֲחנְתַּת רֶׁשֲא לּובְנ
 4 יִתאָשְנ רֶׁשֲא ּוזחְאְּב שיִא ּהָהֹוא םֶתְלַחְּ :םיִלָבֲח ףסזי
 םָכָל תאוה ץֵרָאָה הָלְפִנְו םֶכיִתְבַאְל ּהָּתַתְל יִדָיתֶא
 וט לודְנַה םָיַהְדִמ הנֹופָצ תֶאְּפִל ץֶרָאָה לבג ה :הֶלַחְְּ
 5 לשֶא םיִרְבְס הָתורַּב | תָמַח :הָדָרְצ אובל ןלְתַח ךרדה
 -לֶארְשַא ןוכיתה רצָח תמח לבג ןיבו קש לבני
 17 קמה לוב ןטיע רַצָה םיהְדִמ לובגהיהו :ןרוח לב
 18 םידק תֶאְפו :ןֹופְצ תֶאַּפ תֶאְו תמה לוב הפ | ןופצו
 טֵאְרְׂשִי ץרא ןיבמו דלג יבמ שמד ןיּבמ ןרוח ןיִבמ
 :הָמיִדְכ תאפ תֶאְו ומת ינומדקה םיהדלע לּוכְנִמ ןדרה
 ופ דִלֶא הלחנ שלק תובירמ מידע רַמָּתִמ הָנָמיִת בֶנְג תאְפּו

cio kag hn 49. החנ יאה צץ. 8. | לע או, דק  pe 8kיש  

v. 0,ירק היהו צ. 12. ירק ויתאצב ז.1. הפר הה 4. ירק ודמע  
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 וג םיה טְיַאָק המ המיתר תֶאו לּודְגַה סה כ

 הא ולפת ה לא מבשל םַכְל תאוה ץראה 2
 םיִב ּדְלוה-רֶׁשֲא ככותב םיִרְנַה םירגהלו םכל הלחנב
 ולפי םֶכָתֶא לאְרְשִי נְבְּב ֹהרֲאְכ םֶכְל הו ככתב

 ךגה רָורֶשא טָבשב הָיָה :לאְרְשו יטֶבש ךוְתְּב הָלֲחְנְב ג
 :הָוהְי ינדא םָאָנ ותל נתת םש ותא

 Car. XLV. Nb המ
 ןְלְתָהרַרָּד דָידלֶא הָנֹוֿפְצ הֶצְקִמ םיִטָבְשַה תומש הָלֲאְו א

 תרֶמָח ָךָידלֶא הָנוּפַצ קשָמד לוב ןניע רַצָח תַמָחְאוְבְ
 תֶאְפִמ ל לּובְג | לעו :דָהֶא ןד םיה םיִדְקְדתֶאָּפ ולו ג
 תָאְפִמ רֵׁשֶא לבג לע :דָחָא רׁשֶא המי תְֶפידע םיָרָק *
 יִלתְפִ לבג ו לעו :דָחֶא יִלָּתְפנ הַמָי-תַאּפ-דעְו הָמיִדְק +
 לבג | לעו דָהֶא השנמ הָמַי תַאַּפ-ע הָמְרַק תַאְּפִמ ה
 | לַעְו ודָחֶא םִיָרְפֶא המי תֶאְּפִדַע הָמָרָק תֶאּפִמ הָשַנְמ 6

 :דָחֶא ןְבאָר הָמַיתַאְּפדַעְו םידק תֶאְּפִמ םִיִרְפֶא לוב
 :דָחֶא הָדּוהְי הָמָי תאְּפִידַע םיִדָק תֶאְּפִמ זֶבּואְר לבנו לעו ז

 הֶרַיהְת המי תַאּפיירע םיִדָק תֶאּפִמ הָדּוה לּובְג לע
 ְךֶראָו בחר ףלא םירשעו הֶשמַח מיִרְּת-רְׁשֲא הַמּורְּתַה
 היֶהְו הָמְ--תַאְּפידַע הָמיִדְק תַאָּפִמ םקְלֲחַה רָהֵאְּכ

 ףרא הוהיל ימיִרְּת רֶׁשֲא הָמורְתַה :ֹוכותְּב שדְקִמַה 9
 הללו :םיִפְלִא תרשע בחר לא 8 םיִרָשָעְו הָשַמַח י

 זכיִרָשעְו הָׁשִמַה הָנֹופְצ םינהֶלל שדקהדתמורת הָיהִת
 רשע בחר הָמיִדָהְו םיִפלֶא תֶרָשָע בָחְר המי ףֶלָא
 -שדקמ הָיָה ףלא ירש הָשִמַח ךרא הָּבננְו םיֿפָלֲא

 ורמש רשא קודצ יִנּבַמ ׁשְּדְקִמַה םיִַהְפִל :ֹוָכֹותְּב הוו וו
 ות רׁשֲאכ לֵאָרִׂי גְּב תועְתְפ ּולָת"אְל רש יִתְרמשמ
 .םיולה ושהוא

 םימעט 'ב צ. 10. ליצכ +. 8, חמ
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 גג שרק ץֶרָאָה תַמּורָּתִמ הָימּוְִּת םֶהָל הָתָיַהְו :םוְלַה
 13 םִנְָכַה לּובג תמעל םיולה :םיולַה לובנ"לא םישדק
 רא"ל םיפלא תרַשע בקו ךרא ףלֶא םיִרְשְַ שמח
 4 ורפמידאלו :םיפלא תָרָשע בחרו ףְלֵא םירשעו השמח
 :הוהיל שֶרְקיִּכ ץֶרֶאָה תישאר רובעי אלו רמי אלו ומ
 ומ םביִרָשָעו השמה יִנָפלַע בָחרֶּב רֶתּונַה םיִפְלֲא תֶשמַח
 ;הֶכותְּב ריִעָההְתִיַהְושְרְנִמְלּ בשומל ריִעְל אוהדלה ףלא
 ו םיִָלֲא תַעָּבְרַאְו תואמ שח ןופָצ תאּפ יִתודמ הלא
 זרַאָּפְמּו םיִפְלֲא תַעְבְרַאְו תואמ שמח שמח בֶננ"תַאַפ
 שָמֶח הָמְיתֶאְּפ םיפלא תַעכְרַאְו תואמ שָמָח םידק
 גז =דעפָצ ריעְל שרגמ הָיְהְו :םיִפְלֶא תַעכְרַאְו תואמ
 םישמח הָמיִדָקְו םִיִתאָמּו םישמִח הָבְגְו םותאָמּוסישמח
 8 | תֶמִעְל ראב רֶתּנהְו :םיִתאָמּו םישמח הָמיְו םיִתאְמ
 ןביִפְלֶא תְרשעו המידק םיִפְלִא תרשע שדקה תמורת
 םֶהְלְל התֶאִבִת התה ןשֶדָקַה תמורת תַמְעְל הָיָהְו הָמ
 גפ :לֶאְרְשי ימְבש לָלְמ והּודְבעי ריִעָה דַבֹעָהְו :ריִעָהיִדְבְעְ
 כ םיִרְשָעְו השמָחב ףָלֶא םיִרָשעְו הָׁשִמֲח המּורתַהיילָּכ
 :ריעְה תוחא"לֶא שֶדּכַה תַמּורְתדתֶא ומיִרְת תיִעיִבְר ףלא
 גג תרחֶאל שָדָקַהתַמּורְתְל | המ | המ איִׂשנל רֶתּנה
 שלוכגידע הָמּוהְּת | ףלא םיִרְׂשָעְו ְׁשִמֲח ינפילָא ריִעָה
 המ לובג-לע ְלֲא םירשעו הָׁשִמֲח ינפ-לַע המ המיִדק
 ׁשּדְקִמּו שֶרֹקַה תמהַּת הָתְָהְו אישנל םיְִלֲח תַמְעְל
 2 רֶׁשֲא ְךֹוָתְב ריִעָה תָֹחֲאַמּו םיולה תזחאמו :הכותב תיבה
 תאישנל ןמנְּב לבג | ןיבּו הָרּוהְי לבג ןיב היה אישנל
 33 ןמָינּב הָמָיתַאְּפִ"דִע המידק תאָּפמ םיִמְבְשַה רֶתָיַו :הָיְהָ
 3 הָמי-תַאְּפ--רע הָמיִדְק תֶאְּפִמ ןמָיְנְּ לבג | לַעְו :דחֶא
 הכ דתַאְפידע הָמיִדְק תֶאָּפַמ ןועמש לוב ו לו :דָחֶא ןועמש

 המי
 .יוק וכותב +. 21. ק ותאובת +. 18. ק אלו ביהכ שמח +. 16. +7 וכצהב ד. 15. ק ריבעי צץ. 4.
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 הָמיִדְק תאְּפמ רָכׁשֵׂשִי לּובְנ | לַעְו :דֶחֶא רכששי המי 8
 הָמָרְק תֶאּפִמ ןלובז לּובג | לע :דֶחֶא ןליבז הָמיתַאְּפִ"דַע 7
 הנמיִ םגְנ תַאּפ-לָא דג לבג לֵעְו :דחא ג הָמי-תאְפ"רַע 55

 :לודנַה םיה-לע הָלחנ שלק תכירמ ימ רמְתִמ לוג הָיָה
 —הלֵאְו לארשי יטבשל הָלֲחנִמ וליפַת"רָשַא ץִרָאָה תא
 ריִעָה תֶאְצְּת הָלִאְ :הָוהָי ינדא םָאְ םֶתְקְלחִמ ל
 ירעשו :הדמ םיִפְלא תַעָּמְרֶאְו תואמ שמח ןופצ תַאּפִמ 31

 הפ העולש םיִרָעׁש לארי יִמְבַש תומשילע רעָה
 -לֶאְו :דָהֶא ול רעש דָחֶא הָדּוהְי רעש ָחֶא ןואר רעש
 :םיִרְׁשּו םיִפלֲא תֵעבְרַאְו תואמ שמח הָמידְק תא
 :דָחֶא ןֶּד רעש דָחֶא ןמינב רעש דהא ףסוי רעשו השלש

 םיִרָעשּו המ kes תַעַבְרַאְו תואמ שמח הָּבְנַניתַאפו 3
 ןלּוב רעש דהא רָכששי רעש דא ןועמש רעש השלש

 םהירעש םיִפְלא תַעָפְרַאְו תואמ שמח הָמָיתַאְּפ :דָחֶא 4
 :דַחאיִלָתְפנ רעש דַחֶא רֵׁשֲא רעש דחֶא דג רעש השלש
 :הָמׁש | הוה םזִמ ריִעָה-םשְו ףלֶא רֶׁשָע הֶמש בי

 קוח

 ליאכ ,השלשו םיעבשו םיתאמו ףלא לאקוחי לש םיקוספה םוכס
 .ויצחו ,ןמיס םיהלא ךילא גרעת ישפנ ןכ םימ יקיפא לע גרעת
 םירשעו העשת וירדסו .שדחל רחאב הנש הרשע יתשעב יהיו

 :ןמיס אוה בוט יכותא ארתו



 עשוה
LIBER HOSEA. 

 0 ג 5 א

 א היוע יִמיִּב יראְּבְרְּב עשוההלֶא הָיָה רָשַא ו הָוהְידרבְּדי
 שָאייְְּב םֶעְבָרְ ימיִבּו הָדְוהְ יכלמ .הָיקזחי זחא םֶת
 ג דלֶא הָוהְי מאו עשוהב הָוהְירָּבִּד תחת :לֶאְרְ למ
 הת הָזיִכ םינונ יִדָלִ םיננז תשא ףלדחק דל עשוה
 3 םִילָבְדיתַב רַמָּנתֶא חו לו :הָוהְי יֵרָהַאִמ ץֶרָאָה
 4 לארי ומש ארק ויִלֶא הָוהְי מאג :ןּפ ול דלתו רה
 תאוה תיִּבְחלע לאַעְרְח ימדתֶא יתדקַפו טַלִמ דע
 ה ִתְרְבְשְו אוהַה סב הִיָהְו :לֶאָרְׂשִ תי תוכְלַמֹמ יִתבְׁשִהְו
 < 6 תב דֶלָתַו דוע רֵהָּתַו :לאָעְרת קַמָעב לאְרשי תשָקתֶא

 םֶחַרֶא דוע ףיסוא אל יִּכ הָמָחְר אָל מש ארק ול רָמֹאַ
 ז הֶדוהְי תִיּבתַאְו :םָהָל אָשֶא אשק"יכ לאְרשי תיבתֶא
 תַשקְּב םעישִא אָלְו םֶהיֵהְלֲא הָוהיְב םיִתְעָשוהְו םחרא
 8 אָלדתַא למגחו :םיִשְרַפְבּו םיִסּוסּב המחלמבו ברחבו
 י םֶתַאיִּכיִמַע אל ומש ארק רמאיו :ןפ דלתו רו המחר
 :םֶכְל הָיְהֲאאְל יִכְִאְו יִמַע אל

 ב .Car 1 ב

 א אָלְו דמידאל רֶׁשֲא םיה לחְּכ לֵאָרְׁשִינְב רַפְסמ הָיָה
 םתַא ימעאל םֶהָל רַמָאהרׁשִא םוקמְּ הָיָהְו רפָסִי
 2 לָארשי-ינבּו הדוהו"נב צב :יִחלֲא נְּב םֶהְל ראי
 םוי לחג יכ ץראָהְדמ ּולַעְו דַחֶא שאר םֵהְל משו הי
 לאערזי אוק יי יהיןחוהלקקל

Lיגיס ובדמב חוטפה +.  
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 וביִר :הָמֲחְר םֶכיִתוחַאְלְו יִמַע םֶכיֵחַאְל ורמא :לאערז ג 2

 רַסֶתְו הָשיִא אֶל יכנָאְו יִתְשַא אל | איַהיִּכ וביר םֶכְמאְב

 הדנמיִׁשְפאְַּפ :היִרֶש ןיכמ היפופאת היִנָפמ ָהינונְז ה
 התשו רָבְדַמַכ היִּתְמְשו הדלוה םיְּכ ָהיִתְנַצהְו הָּמְרֶע

 -יכ םחרַא אל ָהנָּב-תֶאְו :אָמְצְּב היתמהו היצ ץרָאָכ 6
 יִכ םֶתְרִיִה הָשיִבוה םֶּמִא הת יכ :הָמַה םינונז יִנְב ד

 יִרָמִצ ימיַמּו טל גת ב יֵרֵחַא הָכְלֶא הָרַמְא

 -תא הפדרו :אצמת ועל les הרדגהתֶא תרד 9

 הָרמאו אצמת אלו םתשקבו םָתֹא גישתדאלו ָהיִבַהֲאְמ

 :הָתעִמ א יל ביס יִכ ושאר ישיא"לַא הָבׁשָאו הכלא
 שוריִתהְו ןנדה ּהָל יּתָתָנ יִכֹנָא יִּכ הָפְדָי אָל איה י
 בושָא בל :לעְכל ישע םָהָ הל יתיכרה ףְכָכְו רָהְציִהְו וג

 ירמצ יִּתְלַצִהְו וָדַעמְּב יִשוריתו ותַעָב יִנְנְד יִחקְלו
 ּהָתְלַבנזתֶא הָלנֲא הָּתעְו :הָתְורְעְדִתֶא תוכל יתשפו 9
 -ככ | יתכשהו :יִדָיִמ הָנְליצַיאל שיאו ָהיָבָהֲאְמ יניעל 3
 יתמָשהו :הדעומ לכו הָּתַבשְו הָׁשְדָה הנח הֶׂשֹוׁשִמ 4

 -נְתְנ רֶׁשֲא ב הָמַה הָנְתֶא הָרָמָא רֶׁשֲא הָתְנַאתּו הָנְפנ
 יִתְדְקְפו :הָדָׂשַה תיח םֶתְלְכִאְ רעל םיתמשו יבָהאמ ייל וט

 ּהָמְזנ רַעתַ םְל ריִמָקַּת רֶׁשֲא םילעבה ימידתַא היִלָע
 :הָוהְי--םָאְנ ההכש יִתאָו היִבַהֶאְמ יִרַחֶא ךלתו הָתלֲח

 -לע יִתְרַּבַדְו רכדמה יתְכלְה ָהיִתַפְמ יִכֹנֲא הגה ןכְל 6
 חַתַפְל רוכע קָמעתֶאְו םַׁשִמ היַמְרְּכתֶא הל יתַתנו :הבל 17

 -ץֶרָאמ התילע םויכו ָהיִרּעְנ יִמיִּכ הָמַש הָתָנָעְו הוקת
 ישיא יֵאָרָכַּת הָוהְידֶאְנ אוההדםווב הָיָה :םירצמ 18

 םיְִעְּבַה תמְשתֶא יִתריקָו:יִלְַּב דע יִל"יאְרקְתאָלְו ו
 םִַב תיִרְּכ םֶהָל יתרכו :םָמְׁשּב דוע ּורְכְזדאְלְו ָהיִפַמ כ

 הרַמְדֶאְה שָמָרְ .םימשה ףֹוע-םעו הָרָׂשַה תיַה"םע אּוהה
RR *ךי 

 תשקו
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 21 קצב ל דיתְשראו םלושל ל דיתשראו : :חַטְבל
 5 עד הְנומַאְּפ יל ךיתשראו :םיִמָחְרְכּודְקַחְבּו טְפְׁשִמְבו
 3 הֶנֲעֲא היהידםִאְנ הָנֲעֲא אוהה םִיַּבוהְיָהְו = י:הָוההתֶא
 24 -:רָא .הָנעִּת ץְרֶאִהְו :ץֶרָעָקדתֶא נע םחו םִמָשַהתַא
 : לאָעְרוידתֶא ונע םהְו רֶהְציִהדתֶאְו שוְריתהדתַאְו ןֵנָּרַה
 כ אָלְל יִּתְרַמִאְוהָמֲחְר אלדתֶא יִתְמחְרו ץֶרֶפְּב יל ָהיֵּתְעַרְּת
 :יָהְלַא רמאי אּוהְו הֶתַאיִמִע מע

 ג :Cxp. BH ג

 א תַפֲאְנְמּו ער תבָהֲא השא"בהַא ךל דוע יִלֶא הָוהְי רָמאיו
 םיִחלֲא-לֲא םינפ .םהָו לארשו נְביתֶא החי תבָהְאּכ
 2 רַשָע השמחפ יל ָהָרכִאְו :םיִבָנע ישישא יִבָהֶאְו םיִרֲחַא
 3 םבימי הילא רמאָו :םיִרעָש ל םיִרֹעְש רֶמְחְו ףֶקָכ
 :ךילא י ינַא-םגו שיאל ַיְהֲת אלו ינזת אל יל יֵבְׁשַת םיכר
 4 רש ןיאְו ךלמ ןיא לֵאְרְִי נב ובשו םיבר םיַמ | יפ
 ה ּובְׁשְי הַא :םיִפָרְתּו דופא ןיִאְו הבצמ ןיאו חבז ןיאו
 םפלמ דיו תֵאְו םָהיִהְלא הָוהידתא ושקבו לֶאְרשַייִנְּ
 :םיִמָיַה תיִרֲחַאּב ובוטדלָאו הוהי-לֲא ודַחְּפּו

Op: see 

 א יבשוידע הוהיִל .ביִר יִּכ לארשי ינְּב הָוהָיירבְר ועמש

 :ץֶרָאּפ םיְִלֶא תעדְדיאְו דהא תַמֲאְדיִא כ ץֶראַ
 :ּועָנְנ םיִמָדְב םימְדְו וצְרֶּפ ףָאנְו בגו חֹצְרְו שחְבְו הָלֶא 2
 הָדְׂשַה תיחְב ּהָּב בשויילָּכ לַלַמָאְו ץֶרָאָה לבֲאָת כיל 3
 בֶריילַא שיא דא :ופסאו םיה יגְּד-םנְו םימשה ףֹועְבו +

 ה לכו םויה תְלשכו :ןהכ יִביִרְמְּכ ףמעו שיא חכוידלאו
 ילְּבַמ ימע ומִדג :ףמא יִתיִמְו הלל ףמע .איִבְננ 6

 יל המ דאָסֶאָמְאְו תְסֶאְמ תעדה הָּתַא יִּכ תַעדַה
 וה  RTPהכשתו

 א ריתי יש 6. ניב ץמק ז.2 ד ןאכדע + ש.יב
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 ןּכ םָּכְרְּכ :ינָאדסנ נב חָּכְׁשִא ףיהְלֶא תֶרות הבָׁשתַו ד
 -לֶאְוּולְפאי ימע תאָמַח :ריִמָא ןֹולָקְּב םָדֹובְּכ יִלאָמָה 5
 ויָכָרד ֹוָלָע יתד ןהפכ םָעְכ הָיִהְו :ושפנ ושי םנָע פ

 ּוצְרְפִי אָלְו וזה ּעָּבְׂשִי אָלְו לָכֲאְו זול ביִשֶא יִלְלַעַמו
 : בל"חקו שורת יו תו המשל בע הֶוהְתֶאייִפ ו
 הָעְתַה םיִנ חור יִּכ ל דגי ולקמו לָאְׁשִי וָצְעְב מע כ
 לו בִי םיִרָרָה ישאר"לע :םָהיֵהְלֲא תחתמ ניו וג

 ּףלַצ םָֹמייֵכ הָלִאְּו ְָנְבלְו ןולא תחת ורטקי תֹעָבְגַה
 ֹוקְפָא-אְל .:הָיְפאְנִּת םֶכיֵתולַכְו םֶכיֵתנְּב הניח ןָכלע 4

 םה"יכ הָנְפֶאְנִת יִּכ םֶכיֵתולַכ-לעֶו הית כ םֶכיֵתנְּב"לַ
 ןיבי--אל םֶעְו וחי תושדקהההםעְו ּודַרָפָי תנוע

 "לָאְו הָדהְי םשאָילַא לֵאָרְׂשִי הָּתַא ה"א :טָבְלִי ומ
 :הָהיהיח ְֵבׁשּת-לַאו א תיִב ולעָתִדלַאְו לנה אָבְת

 שָבָכְּכ הָוְי םַעְרִי הָּתַע לֵאְרְשִי רֵרָכ הְרְרְס הָרָפְכ יִּב 6
 םֶאְבְס רָכ :ולדחנה םִיָרְפָא םיּבַצע רוָבֲח :בָחְרּמִב ₪
 הָתֹוא חור רַרָצ הגמ ןוקק ובה ִבֲהֶא וזה הגה ופ

 :םָתֹוהְבֹומ ושבו היֶפנְכב
 CAPA nT ו

 ךְלִמה תיֵבּ לֵאָרְׂשִי תיּב | ובישקהו םיִנָהְכַה תאֹזהעֶמַׁש א
 תרֶשְרְו הָּפצִמְל םֶתיִיַה חפהיּכ טָפְׁשִמַה םֶכָל יִּכ ניֹוַאַה

 רֶסּומ נאו וקיִמְעִה םיטש הָטַחְשְו :רֹובָת-לִע הָׂשּורְפ ג
 כ יפמ דחכנדאל לֵאָרְׂשְו םִיֹרְפֲא יִתְְדָי ִנָא ּוםָלְבְל 3
 םהילְלעמ נתי אל :לֵאָרְׂשִי אַמטנ םירפֶא נוה הָתַע 4

 אל הָוהְיתֶאְו םָּבְרקְּב םיִנּנְז חור יִּכ םָהיֵהְלֲא-לֶא םּוׁשָל
 לׁשָכִי םירפֶאְו לאְרשו ונַפִּב לֵאָרְׂשואְנ הנו עָדָה
 וכלי םֶרְקְבְבו םנאֹצְּב :םָמִע הָדּוהי-םג לׁשְכ עב 5
 ודב הָוהיִב :םֶהֵמ ץלח ּאֵצְמִי אלו ךיהָיתֶא שבק ד

 יכ
 קידג ץמק צ.7.ת ליצכצ 19.  אחוטב ןמקצ.ול  ק"וב אמק ץ.10.1.'ד
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 :םֶהיֵקְלְחיתֶא שָרֶח םֶלְכאְי הָּתע ודָלָי םיִרָז םינְבייֵ
 8 תב ּועיִרָה הַמְרְב הָרְצְצִח הָעְבְּגַּב רָפש עת

ard : 

 9 הָחְכוִּת םְּב הָיְהְת המשל םיִרָפֶא :ןיִמנְּב ףירחא ןוָא
 י זרְרּוהְי ירש יָה :הָגְמַאְנ יִתְעדוה .לֵאָרְׂשִי יִטְבָשְּב
 גו קושע יִתְרְבָע םִִמּכ ְָּׁשֲא םלילע לבג יישכ
 1 נאו :וצ"יִרָתַא דלה ליאוה יּכ טפָשִמ ץוצְר םִיַרְפָא
 13 -תֶא םִיִרְפֶא ארו :הדוהי תיל בק םֶהָרָכ םִיָרְפָאְל ׁשֵעכ
 חלשיַו רׁשֲא-לָא טְפָא ךליו ורזמדתא דה ולֲח
 םכִמ הָהנו-אָלְו םָכְל אפרל לכו אָל אּוהְו בֵרָי ךלָמדלֶא
 14 קרדוהי תיבל ריִפָּכַכְ .םירפָאְל לחשכ יכְנֲא יכ :רֹומ

 ט ֹהָבושֶא ךלא :ליִצמ ןיאו אא דלא ףרֶֶא נ יא
 וקל רצּפ נפ ושקכו ָמְׁשֲאחרְׁשִא דע ימֹוקְמ"לֶא
 :יִננְרָהשִי

Car. VI.י  

 א ךִי ּנֵאּֿפרְו ףַרָמ אה יִּכ הָוהיחלֲא הָבּוׁשָנְו ּוכְל
 | זרח נמק ישילשה םויכ םימיִמ וחי :ּנׁשְבַחו
 3 ןוכְנ רַחָשַכ הֶוהְידתֶא תַעַרְל הָפְּדְרִ העד  :וינפל
 4 דהֶשַעֶא המ ּץְרֶא הָרוי שוקלמּפ וכ םֶשֶנכ אובְ ואְצַ
 .רקפְרעַּכ .םָכְדסהְו הָדוהְי ףְל"השעַא המ םִירפֲא ל
 ה םיִתנרָה םיִאיבנַב יִּתְבַצַה ןפילע :ךלה םיִּכׁשִמ לטכו
 6 דתולו יּתְצַפַח דֶסְח יִכ :אצנ רוא דיַמְפְׁשִמּו יפייַרְמֲאְּב
 ז תב ּורְבָע םֶדָאְּכ הָמְֹו : תולעמ םיהלֶא תעדְו חַבָ
 6 :םבדמ הָּכקִע ןוא ילָעַפ תירק דָעְלִג זיִב ּודְנְּב םש
 י יִּכ הָמְכַש מצרי ךְרּד םיִנָהְּכ רֶבָח םיִדודְנ שיא יִּכַחְּו
 י תונו םש הָידירעש יִתיִאְר לֶאְרִשְי תיִבְב ּושָע הָמו
 ו יושב ל ריצק תש הָוהיסנ :לֶאְרְַי אָמְמנ םִירְמָאל
 :ימַע תִבָש

 יאפרכ |
 ירק היוורעש +. 10, סא אלנ מק 1. 5
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 יִּכ ןורמש תֹוֵעְרְו םִיִרְפֶא ןֹנע הָלְגִנ לֵאָרְׂשִל יֵאְפְרְּכ א
 ורמאיילבו :ץוִחּכ דודג טשפ אבי בנו רקש עפ 2

 דג םָהילְלֲעַמ םובְבְס הָתַע יִּתְרַבְ םהעְלכ םמבלל
 :םיִרְׂש םֵהיֵׁשֲחכְבו .ךלמחוחמש םַתָעְרְּב יָה נפ
 ריִעָמ תוָּבְשי הפאמ הרעב רות ומְכ םיֿפַאנמ ל 4
 תַמָח םיִרָש לָחַה ונכלמ םּוי :ֹותְצִמח-דע קַצְּב שולמ ה
 םָּבְרֲאְב טבל רמַתכ וברק :םיִצְצְלתֶא ודי  ךשמ ןיימ 6

 :זרָבָהְל שאָּכ ךעב אה רקפ םֶהֵפְא ןשי הליכה
 ולֿפנ םֶהיִכְלִמילָ םהיטפשדתא ולָכָאְו רונַתַּכ ומהי םֶלּכ ד
 םִיְרְפִא לְכובְתְי אּוה םיִמֵעָּב םִירפֶא :יִלֲא םַהְב אָרֹקְיַא 8
 עדי אל אּוהְו וחפ םיִר ולָכִא :הָכּופַה יִלְּב הע הָיָה 9
 ללַארְׁשיואג ה :עֶדי אל אהוב הקר הבישדסנ י

 -לָכְב והשקב אָלְו םֶיַהְלֶא הָוהְילֶא ובשדאלו וינְפְּב
 וארק םירמ בל ןיא הָתֹפ הָניִּכ םירפֶא יהו :תאז ג
 ףועָּכ יִּתְשר םֶהיִלָע שורפֶא וכלי רשָאּכ :וכלה רושָא 9
 -יִכ םֶהְל יוא :םתְדעל עַמְׁשְּכ םליסיא םדירוא םִימָׁשַה 5

 הֶמֹהְו םְפָא יכְנָאְו יב ועָשָפִדיִּכ םהְל רש יִנָפִמ ּוֵדְדָנ
 -לע וליליי יִּכ םבְלְּב יֵלֲא וכאלו :םיִבַָכ ילַע ורְּבִד +
 נאו :יִב רוסי ּורָרוגְת שרית ןנְדלע םָתֹובְּבְׁשִמ וט
 לע אֶל וובושי :ערזובשחי ולאו םָתֹלורְז יתקוח יִּתְרַסִי 9

 וז םנושל םעזמ םֶהיֵרְׂש בֶרָחב לפי היִמְר תש ויה
 :םִיִרְצִמ ץרֶאּב םִעל

 .Car. VID ח

 יִתיֵרְב ּורַבַע ןעֶי הָוהְי תיבדלע רֶשְגַּכ רֶפש ָךּכְחְדלֶא א
 חנו :לארשי ףונעד ו יקל וסע יל :ועָשּפ יתְרוְתדלִעו ג
 ורישה יִנָמִמ אָלְ יכילמה םה :ֹופְדְרו ביוא בוט לַאְרְשי 4
 אלו —

 אחוטב מק .11.  קיזב מק צ. 7. ליעלמ v.4.'ז
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 : תֵרָּכִי עמל םיִּבַצְע םֶהָל ושָע םֶבָהְזו םָפְסַּכ יעדי אָלְ
 ה :ןיִקְנְּ לבה אל יִפְמדדִע םָּב יא הָרֶח ןורמש דלג הנ
 5 דיפ אוה םיהלֶא אלו הע שָרַח אוו לארשימ יִכ
 ז ּורָצְקִי הָתַפכְו וערי חור יִּכ ::ןורמש לע היי םיִבְבְש
 זכיה השי ילוא חַמְק"הֶשִע יִלְּב חַמַצ ולדיא המק
 5 ץפחדיא יִלְכְּכ םיוגב יָה התל לארשי עלבנ :והעלבי
 9 ִּנְתַה םִיִרְפִא ול דדו אָרֶּפ רושא ּולְע הָמָהיִּכ וב
 י טעִמ ולו םצְּבַקַא התע םיוגב ּונְתיִּכ םג םיִבָהַא
 ג: אטחְל תוחְבְומ םִיְרָּפָא הָּבְרהיִּכ :םיִרְׂש ךלמ אָשמִמ
 12 רזומָפ יִתָרֹוּת ֵּבְר ולדבוָתְכָא :אטחל תֹוחְּבִמ ולווה
 15 םצר אלו הוה ללבו לשב וחבזי יכָהְבה יחְבַו :ּובָׁשחנ
 :ובושי םִיַרְצמ הָּמַה םֶתאטח דֶקּפו םֶגָע ריֵכְת הָתַע
 14 קדּבְרַה הָדּוהְו תולכיה | ןמיו והשעדתא לַארְׂשִי חַכָשיַ

 :ָיִתְִמְרא הָלְכָאְוויִרְעְב שא יחלו תְרְצְב םירְ
CAPs IA. SD 

 א ףיהלֶא לעמ תי יִכ םיִמעְּכ ליגדלָאולַארְׂשִי חֿמְשּתלַא
 בערי אל בקמ רג :ןֶנָד תונרָנילָּכ לנ ןנְתֶא ּתְבָהֶא 2
 < םיִרְפֲא בֵׁשְו הוי ץֶרֶאְּב ובשי אל : ּהָּב ׁשָחַכִי ׁשֹוריִתְו 3
 אלו ןיי|הוהיל וכְסיאְל :ּולָבאי אמט רושאבו םירצמ 4

 ואמטי וילְכָאלְּכ םלל םינוא םֶחְלְּכ םַיִחְבְז ולרב
 ה םויל ושעת"המ =: החי תב אוב אל םׁשפנְל םמהלדיכ

 םבָיְרְצִמ דשמ וכלה הגההוּפ : הודיה םוילו ךעומ 6
 חח םֵׁשְרִי שומיק םַפְמַכְל דמְחמ םֶרְַּקְת ףמ םצְּבַקִ

 ועדי םלָשַה ימי ּואָּב הדקפה ימיו ּואָּב :םֶהיֵלֲהָאְּב ;
 הפרי נע בר לַע חורה שיא עְנׁשִמ אינה לא לאְרשי

 דלַע שוקי חפ איב ןקלָאזםע םִירפֶא הַפֹצ :הָמטְׂשִמ 8
 יִמיִּכ ותחש ּוקימִעָה והלא תיִבְּב הָמְטשמ ּיָבְרלְּכ 9

 העבגה
 םנ ןירינס +. 2. יט חק יבר :מג4. היתי ז. 12.  קיוב ץמק +. 10. יחי אלב ץמק ז. 7. יח
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 רֶבָדָמְּב םיִבעַכ :םָתאֹטַה דוקפי םנֵֹע רוָּכְי הָעְבְגַה י
 יִתיִאָר ּהָתיִׁשאָרְּב .הֶנֲאָהב .הָרּוּכְבְּכ לֵאָרְׂשִי יִתאצִמ
 והיו תשבל רו רׁשפ--לעב ואב המה םֶכיִתוְבָא

 הָרֵלִמ םֶדֹובְּכ ףפֹועְתְי ףשְּכ םִיַרְפֶא :םֶבָהֲאְּכ םיצוקש וג
 םיְּלכְׁשְו םהינְביתֶא ולדניסִא כ :ןוירהמו ןָמבמּו ול
 -רשאפ םִִרְפֶא :םֵהֵמ יִרּושְּב םָהְל יואדםנייִּכ םֶרֶאַמ 3

 גֶרוהדלֶא איצוהל םִירְפִאְו הונב הֶלותש רוצְל יִתיִאְר
 יליִכְשמ סחר םֶהְלְדִת ןתתדהמ הָוהְי םהלְרת :נְּכ 4
 לע םיתאנש םשדיכ ללב םֶתָעְרלָּכ :םיקמצ םִיִדשְו וט

 -כְּכ םתָבֲהַא ףסוא אל םשרגא יתיּכמ םהיללעמ ער
 =לב ירפ שָבָי םָׁשְרְׁש םִיְרְפֶא הָּכַה :םיִרְרֹפ םֶהיֵרָש 6
 יִהְלֶא םֶסֶאְמְי :םנטב ידמָחְמ יתְמְהְו ןורלי יִּכ םג ןושעי וז

 :םנּכ םיַדדנ ה ול עמק אל כ
CAPX 

 ;רָּבְרַה ייְרֶפְל בֶרְּכ ולדהושי יִרּפ לֵאָרְׂשִי קקוב ןפג א
 הָּתִע םֶבל קלח :תֹובַצִמ ובימה וצְרַאְל בטְּכ תוחבמל 2
 הָּתַע יִּכ :םֶתובצִמ דדשי םֶתוחְבְזִמ ףרעי אוה ומָׁשֲאְו 3

 - דחמ למה הָהְיתֶא לארי אֵל יכ ונל למ ןיא ודְמא
 חַרָפּו תיִרְּב תַרָּכ אוט תוָלֶא םיִרָבְד ּורְכּד :ּנְכיהָׂשֲע 4
 ורוני ןוֶא תב תולנָעְל :יִדָש יֵמְלַּת לע טּפׁשִמ ׁשאֹרָּכ ה

 -טכע וליני וילע וירמכו ומע וילע לֿבָאדיכ ןורמש ןכש
 למל הָחְנִמ לבי רושַאְל תואדסנ :ּנמִמ הָלְניִּכ ודובְּכ 5
 הדמדנ :ֹוִתָצִעִמ לאְרְשְי שוביו חלי םִיַרְפֲא הָנְׁשְּב ברי ז
 א תֹמְּב ודְמְׁשְִו :םומנפ"לע = ףֵצְהְּכ ּהָבְלַמ ןוְרמש 5

 ורְמָאְו םֶתֹהְבו-לַ הָלעַי רֹּדְרְו ץוק לֵאָרְׂשִי תאטה
 הָעְבנַה יִמיִמ :ונילע ולפנ תֹועָבְנלְו ונוסַּכ םיִרָהָל 5

 הֶמְחְלמ הָעְבִּב םגישת"אְל ּודֹמְע םש לארשי תאָמְח
lo eesipaitnadataiainsלע - 

 קוב ץמק ז. 6.9.9 חק. ט
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 י םֶרֶסֶאְּב םיִמִע םֶהיִלָע ּופָסִאְו םֶרָפֲאְויִתְוֲאַב :הָוְלַע ינְבלַע
 גג נאו שודל יִּתְבַהא הָדָמְלַמ הֶלְגַע םִירְפְאְו :םֶתיִ .יתשל
 ;רָלוהְי שורחי םירפֶא ביִכְרַא ּהָראָוצ בומדלע יִתְרַבִ
 ור דָסַמיִפְ ורצק הָכְדְצל םֶכְל וערַז : :בֶקְעְל ולרי
 :םָכְל קֶדָצ הָרזי אובי"דע הָוהְירתֶא שורדל תַעְו רינ םָכל
 -יִּכ שָחְכ"יִרּפ םּתְלכֲא םַתְרצְק הָתָלְע עׁשרםֶתְׁשִרְ
 -לָכו ליִמַעְּב ואש םאקו דירג בֶרְּב ַךְכָרַרְב ָּתְחְמְב
 המחלמ םיְּכ לאָּבְרַא תי ןמלש רֶׂשכ רֶׁשי ףְרְצְבִמ
 וט תַעְרְינְפִמ לא-תיפ םֶכְל הֶשָע הָכָּכ :הָשָטְר נבלע םַא
 :לארשי ךלמ המדנ המדנ רַׁשַּכ סֶכְתַעְר

 אי 0 31. אי
 2 א ואְרְכ .:יִנְבְל יתאְרק םִיַרְצמְמּו ּוהָבֲהְאְו לֵאָרְׂשִי רענ יִכ
 :ןורטקי םיִלסֶפְלְו ו ית םיִלְעְּבַל םהינפִמ ּכָלָה ןּכ םֵהָל
 ג יּכ ועדי אָלו ויתעורזזלע םֶהָכ םִירְּפֶאְל יתלנרת יִכָא
 4 הֶיְהָאו הבָהֶא תתְבְעַּב םֵכְׁשִמֲא םֶדֶא יִלְבַחְב :םיתאפר
 ה םושי אֶל :ליכֹוא ויָלֲא טאו םהיחְל לע לע ימירמּכ םהל
 6 הָלָחְו :בושל וא יכ וכלמ אּוָה רושאו םִילְצמ ץֶראלא
 ז מע :םֶהיִתוצָעְממ הֶלְכָאְו ויִדַב הָתלַכְו ויִרַעְּב ברה
 5 יא :םמורי אל די והארי טעלָאו יִתְבּושמל םיִאּולְת
 ךמישא הָמְדאְכ ל ךְנּתֶא ךיא לֶאְרְשי ךננמֲא םִירְפִ ְךנתֶא
 9 הֶשַעֶא אל :יִמּוחנ ּורְמְכִנ החי יפל יִלָע ךפהְנ םיאבְצּכ
 -אלו יכֹנֲא לֶא יִּכ םִיִרפֶא תַחְׁשְל בשא אל יִפא ןירח
 י וכלי הוי יִרָחֶא :ריִעְּב אֹובֲא אלו שודק דְבְרקְּב שיא
 גג ּודְרָחַי :םימ םִנְב ּורְרָחְו גַאְׁשו אוָהְדיִּכ גָאְׁשִי ירא
 -ללע םיִתְבָשוהְו רושא ץראמ הָנֹיכּו םָיִרצִמִמ רופְצְכ
 :הֶוהְיִאְנ םקיִתָמ

to 1 

 1 כ

1 1 

 ינבבס
 קווש וחא שנדו קיזב ץמק +. 4. ירק םחונוע ד. 10. *
 החנ 'א צ. 8. בקעי אציו תוטפה ש.7. | מק לכ ץ. 8. א"י
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Car. XU. 2° pny, 

 רֵע הֶדּוהְו לאָרְׂשִי תיִּב הָמרְמְבּו םִירְפֲא שחכב יִנָבְבְס א
 ףֶהֹרְו חור הער םירְפֶא :ןֶמֶאְנ םישודקדמעו לֵא-םָע רֶר
 תרי רושאזסע תיִרְבּו הָּכְַי רֵׁשְו בכ םֹוה"לְּכ םידק

 -לע דָקַפלְו הָרּוהיהמְע הוהיל םיִרְו :לָבּוי םירצמל ןְמֵׁשו 5
 ויחֶאדתֶא בקֶע ב :ול בישי ויָלְלֲעַמְכ ויָכְרְדְּכ בכי 4
 דֶכָּב לצו דָאְלמילֶא רשי :םיקלַאדתַא הָרָש נֹואְבּו ה
 דה :ּוָמע רבדְי םָׁשְו ּנָאָצִמִי לֵאתיִב ולנַהְתַ <
 רסח בּשָת ךוקלאב הָתַאְו ורכז וי תִֹאָכְצַה הלא ד
 ינואמ רי ןענְּכ :דיִמָּת .ףיהלֶאלֶא הוקו רמש שמו 5
 יִתאָצְמ יִּתְרְשָע ךא םִיֹרְפֶא רָמאַ :בהֶא קשעל הָמְרִמ 9
 יכְִאְו :אָטֲחירְׁשֲא ןע ילדואצמ אל יִניִניילְּ יל ןוא י

 ימיִּכ םיִלָהֲאָב ףבישוא דע םִיָרְצִמ ץרַאמ ְיָהלֶא הוה
 דיבּו יתיפְרה ןח יִכִנָא םיאיכנה-לע יִּתְרַבְדְו :דעומ וו
 לגל יָה אושדידא ןוא דעלנז"םא :המדא םיִאיבְנה 2
 חרכי * :יִרְש ימלּת לע םילֵנְּכ טְתֹוחְבְזִמ םג וחבז םיִרוש וג

 :רמש הָׁשֲאבּו הׁשֲאְּב לֵאָרְׂשִי דבעיו םרֶא הדש בקע
 :רמשנ איבנְבּו םירצממ לאְרשידתַא הָוהְי הלה איִבְנְבו 4
 ביִשָי ותְּפְרַחְו שוטי ויִלָע ויִמְדְו םיִרּורַמִּת םִיַרֲפָא םיִעְכַה וט

 :וינדא ול
 .Car. XU גי ני
 לעכב םֵׁשֲאַװ לֵאָרְשִיְּב אוה אָשְנ תַתְר םִיַרפָא רֵּבַרְּכ א
 םָפְסַכמ הָכַסִמ םהל ושעיו אטהל ופסו | הֶתַעְו תמו ל

 םיִלְמֲא םה םֶהָל תל םיִשְרִח השָעמ םיִּבַצִע םֶנּובְתְּכ
 לטו רָקב-ךנעֶכ ויה ל :ןוקׁשי םיִלְגַע םרָא = 3

 יכנאו :הָבראמ ןָשַעְכו ןרומ רעסי ץמְּכ ךלה םיִכְׁשִמ
 עצת אל יִתְלּז םיקלאו םירצמ ץראמ ףיהְלַא הוה

 עישומו
 וחלשיו תוטפה צ. 18. | ןאכ דע צץ. 12.  קיזב ץמק +. 6. בי

 קייזב ץמק צ. 4. | םנובחב א'ינ ץ. 2, נח  םיזנכשא גהנמכ
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 ה :תֹוכֲאְלַּת ץֶרֲאְּב רָבָדּמַּב יּתְעַדי יִנֲא :יִתְלב ןיא עישומו
 :ינוחכש ןכדלע בשל םֶדָיו עְבָׂש ּועָּבְשִו םֶתיִעְרַמְ

 ; םםֵׁשְנַפֲא :רוׁשָא דרד-לע רמנכ לֵחְׁשומְּכ םָהָל יה
 תוח איבְלִּכ םָׁש םֶלָכְאְו םָּבל וָנְכ עַרָכְאְו לופש בֶדְּכ
 5 יֵהֲא :ּדְרעְב יִבְדיִּכ לארשי ּךִתֶחש :םעָּקַבִּת הָדָשַה
 ָתָרַמָא רֶׁשֲא ףךיטפשו רעל ךעישווו אופא כמ
 ג :יִתָרעְב קא יִפַאְּבְּרְלַמ ְךלְדָּתֶא :םיִרָׂשְ |ךְלֶמ ילדה

 א הלו יִלבַח :ותאָטַה ֶָנּופְצ םִיָרפֲא ןו רורצ
 : םיִנָּב רֵבְׁשִמְּב דמעידאל תַעיִּכ םָכָח אֶל ןָבְדאוה ול
 גי יֵהֲא תֶוָכ יִרְבְד והֶא םֶלָאְנַא תמִמ םדפֲא לואש מ
 וט איִרְפְי םיחא ןיב אוה יִּכ יניעמ רתְסי חג לאש ד במק
 בֶרָחְו ורוקמ שובו הֶלע רָּבְדממ הָוהְי חור םידק אוב
 :הדִמָח יִלְּכַלָּכ רצוא הָמְׁשִי אּוה ולעמ

 ךי .Car. XIV די
 א םֶהיִלְלְָע ולפי בֶרָחְּב היָהלאַּב הָתְרַמ יִכ ןורְמְׂש םֶשֶאָת
 ג רוי דע לארשי הָבׁשי = | טס וַתְֹרֲהְוּוׁשֵמְר
 ג דלֶא ובושו םיִרְבְּד םֶכְמִ וחק נב חְלָשָכ כ ךיהלא
 םיִרָפ הָמְלַשְנ בוטדהקו ןוָע אשל וילֲא ּוְרְמַא הוה
 4 אלו בכר אל םוסילע ונעשו אל | רושא :וניתפש
 :םּותָי םחרי ְךברׁשֲא נירו השעמל וניִהלא דוע רמא)
 7 הָיהֶא זונפמ יפא בש יּכ הָבְדְנ םֶבָהֶא םֶתְבּושְמ אָפְרֶא
 7 ז וכלי נבל ישרש דיו הנׁשוׁשִּכ חַרְפי לארשיל לטכ
 5 יבש ובשי :ןונְבלַכ ול ַחיִרְו ודוה תיזכ יהו ויתֹוקְנ

 9 םםִירֿפָא נבל ןיְכ ורכז ןפנכ יִחְרְפו ןגד יח ולצב |

 ער שור ינַא ורושאו יִָנע איל דע יקדהמ
 י דיק םעדְו ןוִבְנ הלא ןֵביו םֶכָח ימ :אָצמְנ ךירפ ממ
 ':ֹמָבּולְׁשְכיםעְׁשְפּוםָב וכלי םיקדצו הוה יכרד םיִרָׁשי

 -=======ה-החהחהה ההר רבד

 באב יטל םגו ךליו תרמפה +. 2. דיי = קיזב מק .v 12. נח
 59 ןאכ דע מגג. ליצכ .v.10 , קיזב ץמק ץ. 4. .. החנמַג
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ERC PTS. 

CAPITAN 
  2דעָמָש :לַאּותּפרְּב לָאוידלָא הָיָה רֶׁשֲא הָוהְירְבְד א

 תתאז הָתְָהַה ץֶרָאְה יבש לכ ּויֹוֲאַהְו םינקוה תאו
  5םֶכינְבוורפס םֶכיִנְבל ָהיֶלָע :םֶכיִתְבֲא ימיפ םאו כימי
  4זרבראה לכָא םנה רֶתִי :רחא רול םהינְבּו םֶמיִנְבִל
 :לֶמָהַה לָכָא קליה רַתו קליד לֶכֶא הָּכְראַה רֵתְו

 יִּכ םיִסָעְלע יי יִתְׁש-לְּכ ּוליליהְו ּוכְבּו םיִוכׁש ּוציָכָה ה
  6רפסמ ןיאו םיָָע יצרָאדלע הָלָע יונחיכ :םֶכיפמ תַרָכְנ

 רגל ינפנ םש :ול איִבְל תשלמו היא גש יש ד
 :היגירָש ּניִּבְלַה ְּךילְׁשַהְו ּהָפְׂשֲח ףשח הפצקל יִתְנאְת
  5הָחְמִמ תַרְכָה הירו לעבדלע קשדתרנח "הֶלּותְבְכ יָא
 רדש .:הָוהְי יתרשמ םינָהְּכַה ּולְבָא הוה תיִכִמ דסי
 ללמִא שורית שיבוה נד רש יִּכ הָמְרֲא הָלְבַא הש

 -לַעְו הטח-לע םימרפ וליליה םיִרכִא ושבה :רָה ג
  2הָנַאְּתִהְו השיכוה ןפגח :הֵרְׂש ריצק רבָא יִּכ הָרֹעְׁש
 -יכ ושבָי הרשה יצעדלָּכ חופתו רָמָתְדִנ ןומר הָלְלִמִא
  3זיִנַהְפַה ודפסְו ורגַח :םֶדֶא ינְּדִמ ןושָש שיבה
 יהל יתרשמ םילשב טיל ּואּב חַבזמ יִתְרָׁשִמ ולילה
  4םוצ-שדל :ךסִת הָחְנִמ םכיַהְלֲא תיִּבַמ עֶנָמנ יִּכ
 הוהְי תיכ ץֶראָה יִבָשָי לב םינקְז יּפְסַא הרצע ארק

 םי בורק יפ םיל ּהָהֲא :הוהידלא יקעת םֵכיֵהְלֲא וט
 תֶרְכג לכֵא טי כ אֵֹלֲה :אּבְי יִרשמ דש הוי

 תיבמ



1 JOEL CAP.1.2. בא 

 וז תַחַּת תודרפ יִׁשְבַע לנו הָחְמְש וניהלֶא | תיָבְמ
 :ןֶנִד שיבה יִּכ תורגממ יסְרָהְנ תורָצֶא ּומָשְנ םֶהיֵתפְרנִמ
 18 םהל הַעְרִמ ןיא יִּכ רֶקְב יִרְדָע וכב) המָהְב הָחְנָאָנהַמ
 ופ הֶלְכָא שאי אָרְקֲא ךוהי דלא :ומְׁשא ןאצַה יִרְדְעְִנ
 כ תומהְבדסנ :הֶדָשַה יצעלָּכ הָטַהְל הבָהְלְו רָּבְדִמ תא
 הָלְבֶא שו םימ יקיִפֲא ושבָי יִכ ףילא גורע הרש
 :רָּבְדְמַה תואְ

 0. ב

 א יֵבְׁשי לפ גרי ישדק רַהְּב ירו ןיִצְּב רֶפּוש ועקת
 2 םִוי הלפאו ךשח םִי :בורק יִּכ הוה אבדו ץֶרָאָה
 :המכ םּוצָעְו בר םע םירהה"לע שָרּפ רַחָשְּכ .לֿפרעו ןנע
 :רודְו רוד ינשדהע ףסוי אל וירחאו םלֹועָהְדִמ הִיַהְנ אָל
 3 ץֶרָאָה ןְדעדגְכ הָבָהְל טהלת וירחאו שא הלָכֲא ונפל
 :ול הָתיֲהאל הטילפ-סג המַמָׁש רבְדמ וירחאו ונפל
 : 2 לק :ןוצּורו ןּכ םישְרְפְכּו והאְרִמ םיקופ הָאְרַמְּ
 7 הלב שא בהל לוק ןודקרי םירָהֶה ישאר"לע תובְּכְרַמ
 6 דלָּכ םיַמע ּליֵחי וינפמ :הַמֲחְלִמ ךורע םּוצע םַעְּכ שק
 ז הַמֲחְלמ יִשְנאָּכ ןוצְרָי םיִרֹובנְּכ :רּוראָפ וצְכַק נפ
 :טכְתוחרא וטבעי אָלְו ןוכלי ויִכְרְדְּב שיִאְו המוח לע
 חלשה דָעְבו וכל ותלסמב רג ןוקַחדִי אֶל ויחֶא שיאו
 לִי םיּתְּבַּב ןוצְרָי הָמוחְּב וקשָי רָב :ּועָצְבִ אל ילפ
 םימש ושער ץרא הֶזְגר וינפל :בנגכ ואבי םינ ולחה דַעְב
 ולוק ןתנ הוה :םֶהְגְנ ופסא םיִבְכיִכְו ורדק חו שמש

 © סס

- 

- 1 

 כ ִרְבְד השל סע יכ והנה האמ כר כ לוח נפל
 12 דבָאְנ הָּתַע-םנְו ּנְליִכְי יָמּו רֶאָמ אָרונְ הוה לוד
 ;דָּפְסִמְבִו יֵכְבְבּו םֹוצְבּו םֶכְבַבְלילֶכְּב ידע ּובש הוה
 ו םפכיהלא הָוהידלָא ּובושו םכיִדגְב-לַאְו םֶכְבַכְל וערקו
 לע םֶהו דֶכחברְו םיפא ּךְרֶא איה םיחַרו ןִּנְחיִכ

 הערה 59* ףיסא אלב ץמק ז.13. = קב ץמק +. 0.



 045 5% 3, ג ב לאוי 939

 /רֶכְרִּב ויִרְתֶא ריֵאְׁשַהְו םָחנְו בּושי עדי ימ :הערה 4
 ןיצְּב רפוש ּועקת :םֶכיַהְלֲא הוהיל ְךֶסָנְו הָחְנִמ וט
 וצבק להק ושדק םעדּופְסִא :הָרָצִע ּוארְק םוצדושדק ו

 הָלַכְו ורֶרַחִמ ןְתֶח אצָי םִיִדְש יקנו .םיללוע ופסא םיִנָקְ
 יתרָשמ םיִנָהְּפַה ּוכְבַי הבול םלואה ןִב :ּהָתְפְחִמ וז

 ףתלחנ ןּתַתדלאְ ףפעדלע הוהְי הֶסּוח ּורְמאֹו הוה
 דא םימעב :ָרְמאְי הָמָכ םוג םֶב"לְׁשִמל הפרְהל
 הוה ןע'\ :ומעדלע למחוו וצרַאל הוי אוקי :םהיַהְלֶא 3

 רָהְציִהְו שוריתהו ןְנְּדַה"תֶא םֶכְל חלש יה ומעל רמאיו
 -תֶאְו :םיוגּב הָּפְרָח דוָע םֶכְתֶא ןַּת תֶאדאְלְ ותא םָּתְעַבְׂשּו כ

 הָמְמׁשּו היצ ץֶרָא-לָא ויתְתדהְו םבילעמ קיִחְרַא ינופצה
 ;רֶלֶעְו ןורחאָה םיהלֲא ופסו יֵנֹמְדָּקַה טְיהיִלֲא ונְפיתָא

 המדא יִאְריִתְלֶא :תושעל ליגה יִכ ונח טעו ושָאְב 4
 תומה ואְריִת-לַא :תושעל היה לידנה-וכ יחמשו יליג עפ

 פג הְאִּת וירפ אָשְנ ץעדיכ רָּבְדִמ תא וִאְשְד יִכ ירש
 -יכ םַכיִהְלֶא הוהיב וחמשו וליג ןוצ נבו ;םליַה ונְתְנ 3

 :ררומ םֶׁשִג טל ריו הקדצל הָרומַהתֶא םכְל ןתנ
 םיבקיה וקישהו רָב תנְרנַה ואמו :ןושארכ שוקלמו 34
 כא רֶׁשֲא םיִנָשַהְדתֶא םֶבְל יתמלשו :רהציו שורית הכ

 יתחלש רשא לודנה יליח םֶגְו ליִכֲחַהְו קליה הָּבְרַאְ
 =והִי םשדתא םֶּתְללִהְו עובש לוכָא םתְלַכַאו :םֶכָּב
 יע ו שבידאלו איִלפהְל םֶכְּמַע הֶשַעְְדרשֶא םִיָהְלֶא

 זדָוהְ נאו נָא לארשי םֶרָכְב יִּכ םָּתְעַדִו :םלֹועְל ז
 | ;םלועל ימע ושביחאלו דוע ןיאו םְכיִהְלֲא

Car. IL. 2 9 

 ואְּבִנְו רָשְּבְדיִלְכִיילע יחורדתֶא ךָּפְשֶא ןכירחַא יהו א
 םֶכיֵרֲהַּכ ןומלָחי תֹומלֲח םֶכיִנְקְז םֶכיִתְנְבּו םֶכינְּב

 םםיִמָיַּכ תוחְפשה"לעו םיִדָבֲעָה-לַע םגו :יִאְרי תש ?
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 9 םיִמָׁשִּב םיִתְפֹומ יתַתנְו :יחורהתֶא ךֹופְׁשֲא הָּמַהָה
 1 שתל ּךפָהי שמשה | :ןְׁשֶע תוְרְמיִתְו ׁשֵאְו םָּד ץֶרָאְב
 ה הִיְָו :אְרּנהְו לודגה הָוהְי םִי אוב ינפל םדל חיה
 םלׁשּוריִבּו ןויִצ"רַהְּב ו : טלי הוהְי םשְּב אָרְקירְׁשֲא לכ
 רֶׁשֲא םיִדיִרְׂשַבּו הָוהְי רַמָא רֶׁשֲאַּכ הָטיִלְפ הָהּת

 : ארק הוה
 6 .CAPE עי ד

 א דתרֶא בושֶא רֶׁשֲא איקה תַעְבּו הַמַהָה םימָיִב הנה יִכ
 ג םיִתְדרוהְו םיוגַהְדלְּכתֶאי :יּתְצַבקו ו :םלשוריו הָדהְי תובש
 יִתְלַחְו ימע-לע םָׁש םמע יִתְמַּפִשנְו טפְׁשוה קמא
 ומִעְדלֶאְו :וקלח יִצְרַאתֶאְו םיוגב ורזפ רשא לארי
 :ותשיו ןַײב ּורְכְמ הדְליהְו הָנזּב דלה נתת לָרוג ו
 .קומנה תֶׁשלְפ תולילְג לכו ןוריצו רצ יל םֶתַאדִמ םנו
 הָּרֵהְמ לק יֵלָע םֶּתַא םיִלְמְנםִאְו יִלָע םיִמְלַשִמ םֶּתַא
 ה םבתְְקְל יִבָהֶו יִפְסַּכירֶשֶא :םֵכְׁשאָרְּב םכְלַמְג בשא
 יִנְבּו וה ינְבּו :םֶכילְכיַהְל םֶתאַבַה םיבטה יֵּדמֲחַמ
 ללעמ בכירה ןטמל םנויה נבל םֶּתְרַכְמ םֶלְשור
 תא םָתְרַכְמירֶשֶא םוקמהְדִמ םֶריֵעְמ ננה :םֶלּובְ
 םכיִנְּבתֶא יְּרכָמּו :םֶכָשאָרְּב םֶכְלִמְג יתבשָהְו הָמש
 יונזלֶא םיאְבְׁשְל םּוְרְכִמּו הָּוהי נְּכ דב םֶכיִתְנְבתֶא
 ושדק םִיוגַּב תאזוארק :רַבִּד הָוהָי יִּכ קוחְר

 :הָמְחְלִמה ישגא לכ ולי וע םירובגה וריעָה הָמְחְלִמ
 רמאי ׁשֶלַחַה םיָחָמְרל םֶכיִתְרִמְזמּו תובְרָחְל םֶכיִּתִא ּותָּכ
 הדָמָש וצבְקְנו ביִבְסִמ םִיגַהֵלְכ ּואָבְו ושוע :ינָא רוב
 קמע--לַא .םיוגה עו ורוע :ףירובנ .הָהְי תחנה
 :ביִבָסִמ םיוגָההלָכְהתֶא טפשל בשֶא םָש יִּכ טפְׁשֹוהְי
 ג וקישה תג הָאְלְמייִכ ודר ואב דיק לֶשְב כ למ חלש
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 ץוָרְהָה קמֲעְּב םִנֹומֲה םיִנומַה :םֶתָעְר הָּכְר יִּכ םיִבָכַה 4

 ורק רו שמש ץורְחַה קמְעְּב הָוהְי םִי בורק יִּכ וט
 ןּתַ םלָשּורימו גאי ןויצמ הָוהָנ :םֶהָננ ּפְסֶא םיִבָכָכְו ו

 ינְָל ועמו ומעל הפחמ הוו ץֶרָאְו םִיִמֶש ּׁשֲעְרְו ולוק
 "רה ןְוצְּב ןכש םֶכיִהָלא הָנהְי נא יִּכ םֶפְעַדְו :לֶאְרְשי גז

 ?רוע ּהָבורְבע-אל םיִרָו שדק םלָשוְרְי הָתְיֲהו ישדק
 זרועָבְנַהְו פיסָע םיִרָהָה פטי אּוהַה םויב הָיְַ 18

 תיֵבִמ עמו םִיָמ ּוכָלָי הָדֹהְי יָקיִפֲא-לְכְו בֶלָח הָנְכלַּ
 רָמְמְׁשְל םִיַרְצִמ :םיטשה לחְנחתֶא הָכְׁשַהְו אַצי הֶָוהָי 9

 קררוהי נב פמחִמ היִהַּת הָמְמְש רָּכְדמְל םורָאְו הָיהְ
 בשּת םָלֹעְל הָדּהְו :םֶצְראְּב איקְנימד כָפְׁשהרׁשַא כ
 הנ יִתיקזאל םַמְד יתיקנו רו דל שרו =

 :ןְוצְב ןכש

 בריטיש
LIBER AMOS. 

Ce יז Jers 

 -לַע הוה רֶׁשֲא עיִקְּתמ םיִדְקְנב הָיה"רְׁשַא םֹומָע יָרְבַּד א
 ׁשֶאֹויְּב םֶעְבְרי ימיִבּו הדהְייְְלִמ הע | ימיִּב לֵאָרְשִ

 ןויצמ הָוהְי ו רמאנ :שעְרֶה ינפל םיִתְנָש לֵאָרׂשִי למ ?
 שָבָיו םיִעֹרָה תֹואנ ּולְבָאְו וליק ןתי םֶלָשּוְריִמּו משי

 יִעָשּפ הָשלָשדלע היי מא הפ | :לָמְרַּכִה שאָר *
 ריִצְרָחְּב םעּודדלע ּנָביִׁשֲא אֵל הָעְבְרַא-לַעְו קשִמד

 הָלְכֲאְו לֶאְוָח תיִבְּב שא יִּתְחַּלְׁשְו רֶעְלְגַהדתֶא לְֶרּכַה 4
 תונמרא 7 ו בה קנקז

 ק"וב מק ז. 2. יא = ליצכ .19. = ףייסא אלב ץמק +. 16. ד
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 ה בי יִתְרְכַהְו קשמּד חיִרְּב יּתְרבׁשְו דָדָהְדְּב תֹנְמְרַא
 הָיָה םֶרֲא-סע יִלְְו דע תיּבִמ טְבַׁש ךמותו ןָאדתַעָקְּבִמ
 8 הֶזַע יִעְׁשַפ השלש-לע הָוהי רמָא הכ : הָוהְי רַמָא

 המלט תָלָנ םתולגה-לע וְכיִׁשֲא אל הָּבְרַאהל
 ז הָלָכֲאְו הנע תמוחּב ׁשַא יִתְחְלְשְו  :םוְדָאְל ריְִסַהְל
 6 ןולקשאמ טבש ךמותו דודשאמ בָשיייתרְכַהְו היָתְִמְרֶא
 רַמָא םיִתְׁשלפ תיִרֶאְש ּודְבָאְו ןורקעדלע יִָי יעובישהו
 נ רציעשפ השלש-לע הוה רמא הפ :הֶוהְי ינדא
 :דמלש תולְג םלגסה--לע מביִׁשַא אל העבְרַא--לעו

 י רֶצ תַמיִחְּב שֶא יִתָחלְׁשְ :םיָחַא תב ורכז אָלְו םולָאל
 11 קרָשלָשדלע הֶוהְי רַמָא הפ :ַהיִתְִמְרִא הָלְכָאְ
 ברֶחְב יפרר-לע ונבישא אל העְבְרַא-לעו םודָא יִעְׁשַפ

 :צנהָרָמְׁש ורופא על ףרטינ ומחר תש וֵחָא
 192 : הָרְצְּב תֹנַמְרַא הָלְכָאְו ןָמיִתְּב שא יִּתֲחַלִׁשְו
 13 הָעְּבְרַאדִלַעְו ןומעדינב יעְׁשפ .הטלשילע הָוהְי רַמָא הב
 -תֶא ביקרה ןעמל רֶעְלגַה תורה םֶעְקְּבִילע נביִׁשֲא אָל
 14 ָהיָתֹנְמְרַא הָלכָאְו הָּבְר תַמוחְּב שא יִּתַצַהְ : םלובג

 וט םָכְלִמ ךְלֶהְו :הָפּוס םִיְּב רַעְסְּב הָמָהְלִמ םִיְּב הָצּורְתּב
 :הָוהְי רַמָא וָָּחי ויָרָשְו אּוָה הלב

 5 סט ג זז 'כ

 א אל הָעְּבְרַאְדלַעְו בָאומ יעשפ השלשדלע הָוהְי רמָא הפ
 ג תחל :רישל םודֲאידַלַמ תומְצַע ופרשדלע ונבישא
 בָאימ ןואָשְּב תמו תוירקה תונמְרִא הֶלְכָאְו בָאומְּב שא
 5 ָהירׂשלְבְ | הָּכְרקִמ טפוש יִּתַרְכַהְו :רפוש לּקְּב הָעּרְתְּב
 + הֶשלש-לַע הוי רָמָא הָּפ | | זהָוהָי רָמָא ומע גורַהַא

 -תֶא םֶפָאְמ"לַע ונישא אל הָעבְרא-לע הדוהי יעשפ
 -רֶׁשֲא םֶהיֵבְְכ םועְתמ ּורְמְש אָל ייקְחְו הָוהְי תרה

 וכלה
 קייוב ץמק .r.4 ב ליעלמ ז. 8. יא
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 הָלְכִאְו הדוהיב שא יִּתְחַלְשְו :םֵהיֵרֲחֲא םֶתובָא ּוכְלַה ה
 ;רֶשלָשלע הָהְי רַמָא הכי :םֶלָׁשורי תונמְרַא 6

 ףֶסָכִמ םֶרָכִמ"לַע ונישא אל הָעְּבְרֶאלעְו לארשי יעׁשפ
 ץרָא-רפע-לע םיפאְשַה :םִילֲעַנ רוכב יבא קיִּוַצ 7

 =לֶא וכלי ויִבְאְו ׁשיִאו וי םָונע ךרדו םילד שארב
 םיִלְבַח םיִדְְבילַעְו : :יׁשְדָק םָׁש-תֶא ללח ןעמל הרעה 5

 :טכהיהְלֶא תי ּותָשַי םישטטע ןייו ַחָכמ"לְכ לָצִא וטו
 םיִזְרַא ּהָנְכ רֶׁשֲא םֶליִנֶפִמ יֵרֹמֲאָה-תֶא יִתְדַמְשה יִכְִאְו 9

 וישרשו לעממ רּפ דיַמְׁשַאְו םינולַאָכ אוה ןסחָו והְבְ
 לאו םִיָרְצִמ ץראמ םֶכְתֶא יתיִלעָה יִכְִאְו :תחתִמ י

 :ירֹמֶאָה ץֶרָא-תֶא תֶשָרְל הֶנש םיעָרא רָכְמַב םֶכְִ
 ךיא ףאה םיִרְמְל םכירוחכמו םיאיבְנְל םֶכיִנָּכִמ םיָכָאְו ג

 ןַי םיִרַהדתֶא ּוקְשּתַו :הָוהְימִאְנ לֵאָרְׂשִי יִנְּב תאו
 קיעמ יִכְֶא הנה יבנה אל רמאל םָתוֲצ םיִאיִבְנַהלַעְו 3
 הכֲאְ :ריִמָע הל הָאלְמַה הָלְנעֶה יָת רׁשֲאַכ םֶכיִתחַת +

 :ושפנ טלמיזאל רובנו וחפ ץמַאזאל קוו לקט םֹונָמ
 בכרְו טלי אל ּוָלנרְּב לקו דמי אל תשקה שפחו וט
 סוני םורע םיִרובְּ .ובל ץימאו :ושפנ טלמי אל סופה 6

 :הָוהְייִאְנ אּוהֲה"םוַּב
Car. OL. 2 

 לארְׂשי יִנְּב םֶכיִלַע הוהְירַכְּד רשא הָוה רֶבְּדִהדתֶא ועָמש א
 :רמאל םירצמ ץֶרֶאמ יִתיִלָעַה רשא החְּפְשִמַה"לְּכ לע

 דְַפֶא ןפילע הַמְרֲאָה תוִחפְשמ לָפִמ יעדי םֶכְתֶא קר ?
 -םא יקל וחי םנׁש כליה :םיַתְעלָּכ תא םכילע 3
 ריִפָּכ תה דל ןיא ףרטו רעב הָיִרַא גַאְׁשיָה .זּודָעונ +
 חפ--לע רופצ לופתה :דכלחא יתְלְּב ותְנְעִמַמ ולוק ה

 אל דוכְלְו הַמְרֲאָהְמ פ-הְלעַה הל ןיא שקומו ץֶרֶאָה
 דוכלי = דיאט שה

 קיוב ץמק +.14. בשיו חוטפה .v 6. ג
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 6 היתי ּודָרָחַי אָל םַעְו ריִעְּב רפוש עָקתִידא כָל
 ז זוהי יִנדִא הֶׂשְעי אל יִּכ :הֶשָּפ אל הי ריִעְּב הָעְר
 8 אש הִיָרַא :םיִאיִבְנַ וידבַעְדלֶא ולוס הלא יִּכ רב
 ' נעמשה = *:אבִע אל ימ רָּבד הוה ינדא אָרי אל יִמ
 ודִמִאְו םירצמ ץֶרעּ .תנמרא"לעו דודשאּב תונמְרֲא-ל
 הָכותְּב תופר תמּוהמ וארו ןורמש ירה--לע ופסאַה
 י זךְוהייםָאְ) הָחְכקתושע ועְדיהאלו :הָּבְרְקְב םיקושעו
 וג לַמָא הָפ ול :םֶהיֵתֹונְמְרַאְּב רׂשָו פמח םיִרְצְאָה
 וב ךע .ךמִמ דריהו ץֶרָאָה ביִבְסו רצ הוה ינדא
 וג יפמ הָערַה ליו לָשָאּכ הוה רמָא הכ :דיתונמרַא
 :לארשי ינְב ולצע ןכ ןןא-לדב וא םָעְרְכ יתש יֵרֲאָה
 ₪ ועמש :שֶרע קשמדבו הָמְמ תֶאְפְּב ןורַמְשְּב םיִבְׁשיַה
 4 יִּכ :תֹואָבְצַה י והלא הוה ינדאדסִאְנ בלע תיְִּב ודיִעָהְו
 -תיב תָחבמ"לע יּתְדְַפּו וָלֶע לארשידיעשפ יִדְקָפ םוְב
 וט -תריב יִתיֵּפַהו ץֶרֶאְל ולְפנו חבה תונרק לענג לא
 םיִּבַר םיּתְּב ֵפָסְו ןשה תְב ורְבֲאְו ץיקה תיב-לע ףךחה
 :הָוהיהםֲאָ

 .Car. IV ד

 א תֹוָכְׁשְעֶה ןורמש רהב רֶׁשֲא ןָשְּבַה תורָּפ הוַה רָבָּדַהּועַמְׁש
 האיבה סהינדאל .תורמאה םִניִבָא תוצצְרַה םיִלד
 2 םיִאְּב םיִמָי הוה יִּכ ושָדְקְּב הוה ינדא עָבשנ :הָתְׁש
 :קדנוד תוריסב ןֵכְתיִרֲחַאְו תֹונָצְּב םֶכְתֶא אָשְנְו םכילע
 3 "םָאְנ הֶנִמְרהָה הָנָתְכלְׁשַהְו ּהָדְננ הַׁשֲא הָנאַצִת םיִצְרפו
 4 יאיֵבֲהְועׁשְפל וּכְרַה לגלגה ועשפו לַא-תיב ואַב :הוהְי
 ה רטקו ֹםָכיִתְרְׂשֶעִמ םיִמָ תְׁשְלׁשְל םֶכיַחְבו לקבל
 יִנְּב םֶתְּבַהֲא ןכ יִּב ושימשה תֹובְד וארקו הָדות ץַמָחָמ
 8 ןויקנ םֶכְל יִּתַעְנ לֶא ם :הָיהָי דא םָאְנ לֵאָרְׂשִי

 םינש
 ןאכ דע לוג ףיפא אלב ףמק ד. 8. יג
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 -אָלּו םכיִתְמיקְמ לֶכְּב םֵהָל רֶסֵחְו םֶכיֵרֲע"לְכְּב םיֵנש
 םָׁשנַה"תֶא םֶּכִמ יִּתְעַנְמ כנא םגְו :הָוהְידִאְנ ידע םָּתְבִׁש 7

 תֶחַא רועדהלע י יִתְרָטְמַהְ ריִצָכל ג םישדָח השלש דועְּב
 הדקל רַמְמִּת תהא הָכְלֲה רוטמא אָל תַהַא ריעדלעו

 םיִרָע שלש םִיַתְׁש עו :שָביִת .ָהילע ריטמתדאְלְדרשַא 8
 יִדָע םתְבשדאְלו ועבשי אלו םימ .תותשל תחא ריִעְדלֶא

 םֶכיִתְוְנג תֹוּבָרַה ןוקריבו ןופדשב ו םֶכְתֶא יתיִפה :הָוהְידֶאְנ 9
 ידע םתְבשדאלְו םֶזגה לכאי םֶכיִתִיִו םֶכיִנִאְתּו םֶכיִמְרִכְ

 יּתנַרַה םיְִצַמ ְרִּּב רֶבָד םֶכְב יתחלש :הוהידםֲאָנ י
 םֶכיִנְחִמ ׁשֵאְּב הֶלָעָאְו םכיסוס יבש םע םֶכיִרְחַּב בֶרַחַּב

 םכָבְב יִּתְכַפַה :הָוהְידדםֶאְנ יֵהְע םּתְבשדאְלְו םֶכּפַאְבְו 1
 לצַמ דואָּכ ּויִהְּתַו הְרמעדתֶאְו םֶדְסדתֶא םיהלא תַכָּפהַמְּכ

 -הֶׂשֲלֲא הָכ וכל :הוהידסָאנ ידע םּתְבׁשִאָלְו הפרשמ 2
 ₪ הלאיתארקלו וּכַה ךְל-הַשעֶא תאי בקע לארי דל

 -המ םֶדָאְל דיגמו חור אבבו םירה רצוי הנה יּכ :לארשי 13
 לא הָוהְי ץדא יִתָמָב"לִע ְךררְו הֿפוע רַהַׁש השל וחש
 ;ומש תֹואָבָצ

CANA AT ' 

 תב הניק םכילע אשנ יִכְנָא רשא הוה רָבְּדַהדתֶא ּועָמש א
 השש לארשי תַלּותְּב םוק ףופותהאל הֶלְפִנ :לֶאָרְשִ

 הָוהְי יִנדֶא רמָא הָכ יִּכ :המיקמ ןיא ּהָתְמְדַאדלַע 3
 ריאשת האמ תאצויהו הָאמ ריֵאְׁשִּת ףלא תאציה ריעָה

 תריבל הוה רמא הָכיִּ :לֵאְרְשִי תיבל הָרָשַע 4
 אל לְנְלִנַהְו לֶאתיּכ ּושְרְדִתדלַאְו זּוֲחְו ינושרד לארשי ה

 תב הל הלְג לגלגה יִּכ ורבעְת אל עַבְׁש רֶאְבּו ואֹבְת

 שאָּכ חלצייִפ ודו ההיא שרד :ןואל החי לאי
 הְנעלְל םיכפהה :לֶאדתיִבְל הָּבַכְמדיִאְו הָלְכָאְו ףסוי תב 7

WENטפשמ דו. /-  
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 6 ךפהְו ליפו הָמיִכ השל :וחינה ץֶרָאְל הָקְדְצּו טָפְׁשִמ
 =:ההיִמְל ארקה שחה הלל מ תמְלצ רקבל
 9 ןָעלע רֶש גילבמה מש הָוהְי ץֶרָאָה ןגפ-לע םכּפֶשיַ
 י םיִמָּתרֶבְו חיכומ רעשב ּואְנָש :אֹובָי רָצְבְמְילַע דֶשו
 גג ּונּמִמ וחְקִת רּבדתַאְׂשִמּו לָד"לע םֶכְסַשִּב עי ןכל :ּובֲעְתְ
 אלו םָתְעַטנ דמח"ימְרּכ םָב ובָשתדאלְ םָתינְּב תְֶנ יּתְּ
 ו םיִמצעו םֶכיִעְשּפ םיִּבַר יִּתְעַדי יִכ :םֶניתֶא ּוִתְׁשִת
 :וטה רעָשּב םינוְבָאְו רפכ יחקל קידצ יֵהְרְצ םקיתאטח

 13 :איה הער תַע יִּכ םֶּדי איהה תֶעְּב ליִּכְשמה ןֵכְל
 4 הלא הוי ןקדיהו חת ןמְל עֶהילֲאְו בּוטדושרד
 וט בוט ּובֲהֲאְו עךידואנש םָּתְרִמֲא רׁשֲאכ םֶכְּתא תִאָבְצ
 תואְבְצייהלֶא הוה ןנחו ילוא טָפְׁשִמ רעשב ניצה
 ג תֹואָבְצ ןהלֶא היי רמָאהְכ כָל | = :ףסיי תיִראְש
 וה-וה ּורמאָי .תוצּוחדלְכְבּו דָּפְסמ תֹובֹהְרילְכְּב ינדַא

 גז םיִמְרְכילָכְבּו יה יִעְלֶא דַפְסִמּולָבַאלא רֶּכאִאְרָקו
 ג םיואְתמה יוה = = :הָוהְי מא ךבְרקְפ רֶבַאְהיִּכ ךפסמ
 -אלְו ךשק"אוה הנה םִי םכָל הְחהְמְל הוה םויחתָא
 גפ אבו בדה ינו ירָאְה ןנפמ שיא סו רשאכ :רוא
 כ ףָשֶחִאלַה :שְָנה וכְשִו ריקח"לע ודי ךֶמְסְו תופה
 גו יִּתְמַאְמ יתאנש גול הננ"אלו לפֶאְו רואדאלו הוי םי
 עפ תרולע יִלחולָעְתְסא יִּכ .:םֶכיִתְרְצַעְּב חיִרֶא אָלְו םכיגה
 2 רֶקָה :טיִבַא אל םכיאירמ םלשו הָצְרֶא אָל םכיתהנמו
 ג םיִמָּכ לגו עָמשֶא אֶל ףיִלְבְנ תרמו ףירש ןוִמָה ילָעמ
 הכ "םֶתְשַגַה הָחְנִמּו םיִחָבְוַה :ןָהיִא לֵחנְכ הָקָדְצּו טְפשִמ
  תרא םֶתאָשְנו :לֵאָדְׂשִי תב הָנָׁש םיִעָּפְרַא רָבְדִּמַב יל
 רֶׁשֲא םֶכיֵהְלֲא בכֹוכ םָכימְלִצ ןַיְּכ תַאְו םכְּכְלַמ תּכס
 גז רֶמָא קשמדל הָאְלְהִמ םַכְתִא יִתלְנהְו ֵכָל םֶתישָע
 :וְמׁש תִאְבְציהלֶא הי
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 .CaP. VI ו ו

 תישאר | ימקנ ןוֵדְמְׂש רֶהְּב םיִחְטְּבַהְ ןייצְב םיננאשה יוה א
 כלו וארו הָנלַכ ורבע :לֵאָרְׂשִי תי םֶהְל ואבו םיוגה 2

 תוכְלְממַהְִמ םיבומה םיתשלפ"תנ ודרו הָּכִרִתַמַחַשמ
 ןושנחו ער םִיְל םידנמה :םֶכְלְבְגִמ םלּובְ בר"סא הָלֲאָה 3
 םתשרֶע"לַע םיִחְרְסּו ןש תוטמ-לע םיִבְכשַה :םַמִח תָבָׁש 4
 -לע םיִטְרפַה :קברמ ךותמ םילנעו ןאצמ םיִרכ :םיִלְבָאְו ה
 יקרזמב םיתשה :ריש-ילכ םֶהָל ובָשָח דיִודּכ לבנַה יפ <

 :ףסוי רֶבׁש--לע ילָחְנ אָלְו והָׁשִמי םִנְמְׁש תישאר ןי
 ;םיחורפ חורמ רַסְו םילג שארב לני הָּתִע ןכְל ז
 באָתְמ תואָבצ יהלֶא הָוהְייְאִנ ושָפָנְב הוה יִנדַא עַּבֶשִנ 5

 ריע יִתְרְגְסִהְו יתָאנְש ויָתִֹמְרֲאָו בקע ןואגה-תֶא יָא
 ;ותַמְודחֶא תיכְּכ םיִׁשְנֲא הָרָשָע ורד הָיחְו :הָאלִמּו

 רשאלרמָאְו תיבהְדמ םימַצע איִצוהְל ופרָסִמּו ודוד ואָשְנו י

 אָל יִּכ םֶה רמָאְו סֶּפֶא רַמָאְו ְךָמִע דועה יָה יִתְכְריְּ
 הרָּכַהְו הָוצמ .הָוהְי הגה"יִכ :הָוהְי םֶשְּב ריִכְוהְל וו
 . עלּפּב ןוצריה :םיעקב ןטקה תיבהו םיִפיסְר לודְגִה תָיַּבַה ו?

 טפשמ שארל םּתְכפה"יִּכ םיִרָכבַּב שורָחְידִא םיסוס
 אָלֵה םיִרַמָאָה רֶבָד אלל םיחמשה :הָנעַלְל הקדצ ירו וג
 תרופ םפילע םיקמ :נגָה יכ :םינרק וגל וחקל נכָהְב +

 אובלמ םכְֶאוְצַהְְ יוגתואְבְצַה יקלֶא הָוהְידסְאְנ לאְרשי
 :הָבְרעֶה להנ-רע תָמֲח
 Cae VHC A ז
 תרּולע תַלִחַתַּב יִבג רצוי .הנהו הוהָי ינדֲא ינארה הפ א

 הלכ-סא היו :ךלמה יג רחא שכלזהגה ׁשֶכּלַה
 ימ אנחלס הוה ינדא רמאָו ץֶרָאָה בשעדתא לכל
 הָיהְה אל תאז-לע הוה םהנ :אוה ןטק "כ בלע םיקיג
 רמא = | < רה קמ

 קיוב צמק צ 0. ף
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 4 בָרָל אָרְק הוה הֹוהָיִנֲא נארה הָכ = הָוחָי רַמֶא
 -זרַא הָלְכָאְו הָּבַר םוהְתִדִתֶא לכאקו הוי נדֲא שאב
 ה ןָמָק כ בלע םיָקְי ימ אָנ"לַָח הוי ינדא רמאו :קלחה
 8 יִנדֶא רַמֶא הָיִהְת אָל איהדסנ תאוהלע הָוהְי םחנ :אּוה
 ז דנא תמוח-לע םענ ינדא הנו ינגרה הל ;הָוהי
 8 רמאו םומָע הָאר הָתֲאדהָמ ילָא הָוהְי רָמאֹו :דנֲא ודב
 -אל לֵאָרׂשִי מע בֶרָקְּב ךנא ם יננה יִנֹדֲא רֶמא דנא
 לארשי ישדקמו קחשי תֹומָב משו :ול רובע דוע ףוסוא
 תיצמא חלשיו = בֶרָחּב םעְבְרִי תיִבדלַעְ יתְמְקְו ּובָרָחָי

wis 

 ףילע רשק רמאל לארשידדלמ םֶעְבְר-לֲא לא"תיב ןהפ

 כ

- 

 -תֶא ליִכָקְל ץֶרָאָה לכות-אל לֵארְׂשִי תי בֶרָכְּב םֹומָע
 גו לֵאָרְׂשוםעְבְרִי תומָי בְרָהַּב םֹומָע ָמֶא הכי ויְרְבְדלָּ
 ו וממילא הָיצמִא רמאיו :ותְמְדַא לעמ הָלְְי הל
 םשָו םֵחָל םָׁש-לְכֲאו הָדּוהְי ץרָאלא ֶלְדַרְכ ךל הוד
 ג ללמהשדקמ יִכ אבנהל דול ףיסותדאְל לא תיבּו :אָבְנַת
 44 זריצמַאלֶא רָמאֹּינ םֹומָע ןעיו :אוה הָכְלְממ תיָבּו אוה
 סלובו יִכְנָא רֶהֹוביִּכ יֵכָנֲא איִבְְְב אָלְו יֵכֹנֲא איִבְנאָל
 ומ דל הֹוהְי ילא ראו ןאָצַה יֵרֲחַאַמ הדי ינהקיו :םיִמְָׁש
 6 רמא הָתַא הוהי-רַבְד עמש התו :לאָרְשִיִמע-לֲא אבה
 גז דהֶפְוכְל קָחְׁשִ תיּב"לַ ףיטת אָלְו לארשיזלע אבנת אל
 ולפי ברח יָת נבו הנה רעב דתשא הוי רַמָא
 תרומת הֶאְמְט הָמְרֶאילַע הפאְו קָלְחִת לֶבָחּבְּךהָמְַאו
 :וִתְמְדִא לַעמ הָלְי הָלָנ לֵאָרְׂש

 ד .Car וז ח

 = + א הָּתַא"הָמ רֶמאֹו :ץִי םֶלּכ הָגהְו הוה יד ינארה הָּכ
 ץקה אָּב ילֶא הָוהְי רָמאיו ץיק בּלָּכ רמאָו סומע הָאֹר
 ג תורי ּוליִליִהְו :ול רובע דע ףיסואדאל לארי ימעדלֶא
 םוקמדלֶכְּב רֶנְפַה בֶר הָוהְי יִנדֶא םָאְנ אוהה םויּב טָכיַה

id 
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 תיֵּבְׁשִלְו ןיְבָא םיִפַאְשַה תאֹוחועמְׁש :סָה דךילֶשה 4
 רב הָריְּבשִנְו ׁשָרֹחַה רבעי יִתָמ רמאל :ץֶרָאדדיונע ה

 תועלו לקש ליִדְְַלּו הָפיִ ןיטקהל רָּכ"הָחִּתפִנְתָּבִׁשַהְו
 םילענ רובע ןויבֲאְו םילד כב תונקל :הַמְרִמ ינזאמ <
 חֶכָשֶאְדםִא בקעי ןואְנּב הָוהְי עָּבְׁשנ :ריִּבׁשנ רב לַפמו 1
 לֵבֶאְו ץֶרְאִה זגְרְתאְל תאז לַעַה :םֶהיֵׁשעַמלְכ חַצְנְל <
 רואי ָהְקְׁשו הָׁשְרגנו הָלְּכ ראָכ הָתְלְעְו חב בשל

 יִתאָבֲהְו הוהְי ינדַא םִאְנ אּוהה םיַּבֹוהיָהְו  :םִיָרְצַמפ
 יֵּתְכַבַהְו :רוא םויכ ץראל יתכשחהו םִיֵרָהַצַב שמשה י

 פיִנְתמילָּכילַע יתילעהו הָנְקְל םֶכיִריֵׁש-לְכְולְבֲאָל םֶכינֲח
 ָּתיִרֲחַאְו ימי לָבָאַּכ ָהיתמשְו הָהְרָכ שאָרלְּבילעְו קש

 יתְחְלָשַהְ הוה ינדא םָאְנ םיִאָּב םימי הנה  :רָמ םִיְּכ וג
 דיכא יִּכ םימל אָמצזאָלְו םתְלל בעֶריאְל ץֶרָאְּב כנר

 -דַעו ןופצמו םיזדע םומ עת היה יִרְבִד תא עמשל ו
 םוַב ::ּואָצִמְי אלו הוהידרבְדדתֶא א טקבל ומטושי חֶרזמ 3

 :;.תו- 1

 כ יח וז 2 הלא + ורמאו ןורמש תַמשַאְּב םיִעָּבְשנַה 4
 :דוע ומוקידאלו ולפנו עבש"רַאְּב

 6( 2-1. ם ש

 רותפַּכַה ךה רַמאיַו חבְזמַהְ"לַע בצנ יִנדֶאדהתֶא יתיאר א
 בֶרְחְּב םֶתיִרַחֶאְו םֶלְּכ שאַרְּב םעַצְבּו םיפסב ּושעריו

 כא ;טילפ םהל טְלְמאָלְ סי םָהְל .סונידאל גְרָהֶא ?
 = םשמ םִימָׁשַה :לעי-סַאְו םחָקִת יִדָי םשמ לואשב ּורְּתחַ

 שפחא םֶשמ למְרַכַה שארְּב .ּואְבַחְיְדםִאְו :םֶדיִרוא 3
 הוצא םשמ םָה עקרב לע דגנמ ּורָתָסהסאְ םיִּתְחַכלו

 םשמ םָהיְבְיִא ןנְפל יבשב וֵכְלדסִאְו :םֶכׁשְנ שָחְה"תא 4
 הֶצְרַל םֶהיֵלֲע יניע .יִּתְמשְו םֶתְנְרהַו םִרָהַהֹתֶא הוצא

 אלו
 ורק העקשנו +. 8. ירק וינע ץ. 4. יח
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 ה גומִתַו ץֶרֶאְּב עגונה תואָבַצַה הָוהְי ינדאו :הָבּוטְל אָלְ
 רֶאיִּכ הָעְהׁשְו הָלִּכ ראיכ הָתְלָעְ ב יִבְשוילְּכ לְבָאְ
 6 חרְסי ץרא"לע ותדנָאו וִתולעַמ םימשב הנובה :םִיָרְצִמ
 :ומש הוה ץֶרֶאָה ינפילע םֶכְּפְׁשִ םוה"ימל ארקה

 ז ;ךוהיזסָאנ לארשי ינּב יל םֶתִא םיִשכ ינְבְכ אולה
 ןםייתשלפו םירצמ ץֶרֶאמ יתיִלַעַה לאְָרְשיתֶא אולה
 5 תֶכְלמ הוי ינדַא | יגיע הגה :ריִקִמ םֶרָאְו רותפכמ
 אל ו םֶפֲא המדאה ינפ לעמ התא יִתְדְמשהו הֶמַטַחַה
 9 יֵבֹנֲא הגההיִּכ :הָוהְידמִאְנ בעי תיבדתֶא דיַמְׁשַא דימשה
 עי רשאפ לארשו תיבתֶא םיוגה"לְכְב יתנו הָיצִמ
 ייִאָפַח לכ ּותומָי ברָחַּכ :ץֶרֶא רורצ לופואלו הרכב
 וג ב :הָעְרֶה ניר םידקַתו שיגתדאל םירמְאַה ימע
 ןֵהיִצְרְּפיתֶא יתְרדנו תלפוה דיו תַכְמתֶא םיִקֶא אהה
 גג דתרֶא ושרי ןעמְל .:םלוע ימיכ היתנְבו םיִקֶא ּויתְסְרַה
 דִאְנ םהילע ימש אָרְקנרְשֲא םִֹגַה"לְכְו םודָא תיַרֲאְׁש
 8 ׁשננְו הוהי-םִאְנםיִאְּב םיַמָי הנה :תאו השע הוה
 םיִרָהָה ּופיטהְ ערה ְךָׁשמְּב םיִכְנִע ךרדו רצֹוקַּכ שרוח
 14 יָמַע תּוָבָשדתֶא יתְבשְו :הָנְננומְתִת תֹוְבְגַה"לְכְו יס
 -תֶא ּותְׁשְו םיִמָרְכ ּועֹמְנְו ובשיו תֹומשְנ םיִרע ּונְבּולֵאָרְׂשִי
 וט םתְמְדַא-לע םיִתְעטְנ :םֶהירְפתֶא לָכֲאְו תו שָעְו םע
 רמָא םָהְל יִּתַתנ=רֶׁשֲא םֶתְמְדַא לעמ דול ושתי אלו

 יְּדֵהלֶא הי
—-e= 

 כ'ע .15. קױבץמל צ. 14. םיונכשאה גהנמכ םישודק חרטפה צ.7. ירוק ויתולעמ +. 6
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 וְעַמׁש הָעּומׁש םורָאָל הוה נדֲא רמָא-הכ היד ןח א
 היל הָמּוקְו ומוק חלש םוגּב ליצ) הוה תאמ

 :דאְמ הָּתַא יִוזְּ טיוב ךיִתַתְנ ןטק הגה :הָמחְלִמל ל
 רמא וָתְבש םורמ עלָהיוגהְב יִנָכְש ףאישה כל ןודו 5
 םיִבְכוְכ ןיּכְרכאְו שנפ היפני :ץֶרָא יניר ימ ובל 4
 ךלואָּב םיְִגנְסַא :היהי-סאנְךֶדיֵרֹוא םשמ ףגק םיש ה

 דםבא םִיד ובני אלה הָתיִמְדַ יא הֶליל יִדְדושדמא
 ושע ׂשפְחִנ יא :תוללָע וריאשי אולה דל ּואָּב םיִרָצב <
 ךתיִרְּב יׁשְנַא לב וחלש לובה :וינפצמ .עְבִנ 7

 יתְהִּת זמ ומישי ךמחל דמלש ישא דל ולי דואישה
 יִתְדַבֲאַהְו הוהְיםִאְנ אוהה םויּב אולַה :ֹוב הנּובְּת ןיא 8
 ןְמיִת דירובג ּותַחְו :ושע רקמ הָבְתּו םודָאְמ םיִמְכֲח 5
 בקע ףיִהָא סמַחְמ :לֵמָּסִמ ושע רהמ שאתר ןעמל י
 םִיְּב רֶגמ ךִדמִע םיָּב :םלטל תַרְכִנְו השוב ְָפַכְּת 1

 ודי םלשורידלעו ובעש ּואָּב םיִלְכְנו ולח םיִרָז תוְבְש
 םויְּב ךיחֶאדםויב אָרתְלַאְו :םָהֹמ דַהַאָּכ הָּתַא-סנ לוג ו

 יִכּדְנַתִילַאְו םָדְבֲא םִיְּב הָדוהינבל הַמְׂשִּתלַאו וכ
 -לא םֶדיִא םיְּכ ימע"רעשב אֹובָּת"לַא הָרָע םיּב ךיפ ו

 וליחב הֶנְחְלָשתלאְו ויִא וכ ֹוִתְעְרְּב הֶתִאיסנ ארה
 ויטיִלְפדתא תירכהל קְרֿפַה-לַע דֹמֲעּת"לַאְו :ודיא םֶּב 4

ACES By LNהלאו  
 . v:1וועש ץ.וו. קייוב ץמק 914. זולשח תוטפה 7
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 יט -לַע הָוהידסוו בורקחיּפ :הָרצ םִיְּב וידירש רגְסַּת-לַאְו
 :ּףָשארְּב םּוׁשיךְלְמנ ךְל הׂשֲעַו תיׂשָע רשאכ םיגהילָּכ
 ו דיִמּת םִגַה-לכ ותשי ישדק רה"לע םֶתיִתש רשאּכ יכ
 17 הדָטיִלְּ היהת ןויצ רֶהְבּו ּויָה אולּכ ויהו יעלו תש
 ו "תי הָיהְו :םֶהישְרמ תֶא םקעי תיב ושרי שדק הָיָה
 םֶהָב קלר שקל ושע תב הָבַהְל ףסוי תיבּו שא בקע
 :רָּבַּד הוי יִּכ וָשַע תובל .דירש היהידאלו םָלְכֲאְ
 9 שרו םיתשלפדתא הֶלַפְׁשַהְ ושע רהדתַא בנה ושריו
 :דַעְלִגַהתֶא .ןמבו ןורמש הָדש תאְו םִיַרְפא הָדָשתֶא
 כ תפרצ--דע םינענְכירְׁשַא לארשי ינבל הוהדלחה תלנו
 גג ּולָעְו נה ירע תַא ּוׁשְרְו דרפסּב רֶׁשֲא םלׁשור תלו
 :רוהיל הָתְיָהְו ןשע רהדתֶא טְפְׁשְל ןויצ רהב םיִעׁשֹומ
 : הָבּולְמַה

 ו

 LIBER 0 א
 - ו

 ₪ ימיו א
 2 א ךל םוק :רמאל יִתְמַאְדַב הָעי-לֶא הוהירבְד יהו *
 זכתער הָתְלִע-יכ ָהיִלֲע ארק הֶלודְגה ריִעָה הָוניִנִלֶא
 % דרו הָוהְי ינפלמ הֶשיִשְרִּת חָרֶב .הֶני סמ :יִנפְל
 הָּב דָרָיַו ּהָרָכְש ןתיו שישרת הָאְּב ו הָינָא אָצְמַו ופי
 4 החור ליטה הוה :הָוהָי ינפלמ הָשיִשְרִת םֶהָמע אוָבְ
 הרָבשח הנאו םיב לודנדזרעס יָה םָיַהדלֶא הֶלודְ
 ה לטו ויָהלאדלא שיא וקו םיחְלמה ואי :רֶבְשַהְל

He ics 
 החנמל רופכ םוי תוטפה ץ.1. ןאכ דע צץ. 2. חחפב ירה +. 0.

60 



 .CAP 1. 5. ב א חנוי 946

 הָנְֹו םהילעמ לֵהָהְל םִיַה-לֶא הינָאְּב רשא םיִלָּכַהְדתֶא
 םָֹוְלֲא בֶרקנ :םֵרָרו בכ הנפְסַה יֵתְְרַלֶא רי
 הלֲאהלָא אָרְק םוק םָּדְרנךֶליהמ ול רֶמאַו לכחה

 -לֶא שיא מאו :דבאנ אל ונל םיִהְלֶאַה תשעת ילוא ד
 זראוה הָעְרָה יִמְלָשְּב הָלְדנְו תּולְרִִנ הֶליִפִנְו וכל והר

 ולא ורמא :הנו=לע לוג לפװ תולְרִג ולה ונל +
 לתכאלמ"המ וגל תאוה הָעְרֲהיימְל רׁשֲאבונל אהדה

 רמאמ :הֶתֶא םע הָמזיאו דצרא המ אֹובְּת ץאמו 5
 אלי נָא םימשה והלא הָוהְיתאְו יִכְנִא יִרְבַע םָהילֲ

 הֶאְרי םיִשְנַאַה ארו :הָׁשְביה-תֶאְו םיהתֶא הָשָעְרֶשֶא י
 -יכ םיִׂשנֲאַה עְדְיּכ תישע תאןזהמ וילא מאיו הלודג

 לֲא ורמאנ :םֵהָל דינה יכ חלב אּוה הוי ינָפלמ גג
 :רפפו דלוה םיה יִּכ ונלעמ םה קש דל הֶשענזהמ

 םיה קֹּתְׁשְו םיַהְדלֶא ינלימהו יאש םהילא רמו ג
 :םכילע הוה לוד רעפה יִלְשְב יכ נא עדי יב םכילעמ

 זכיה יכ ילכו אלו הָשָבַהֶלא םיִשָהְל םיִׁשָנֲאָה ּוְרְתַחיַו 3
 הוה הא ורמאג הוהדלא וארקיו :םֶהיֵלֲע רֶעֹכו ךלוה 4

 זכר ונילע ןתתדדלאְו הו יאָ ׂשָפָנְב הָרְבאָנ אלא
 ואשיו תי תְצַפִח רֶׁשֲאַּכ הָוהְי הָתַאְיִּכ אָיְהְנ וט

 וארו :ופעַזמ םיה דמעוו םיהדדלֶא והלטו הָנֹ-תֶא
 הוהיל הבהְּבו הנהיהתֶא הָלחְנ הָאְרי םישנאָה
 :םיִרָדְנ ורד

 .Car. II ב

 יעְמַּב הי יהו .הָנוידדתֶא עֶלְבְל לוח גָד היי ןמו א
 "לא הנו ללה :תוליל השלשו םיִמָי השלש גה 2
 יל הָדָצַמ יִתאָרמ רמא' .:הנדה יעפמ ויהלֲא הוה

 :ילוק ָתְעַמְׁש .יִתעוש לאש ןמכמ יעעמ הָוהדלא
 ינכילשתו ל ל ה

 ליעלמ יז. 3. 'ב יאריתי סו. ל"צכ צ. 14. א
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 4 דִרְּבשמלָּכיִנָבְבְסִי רה טימי בֵבְלְּב הָלּוצִמ ינכילשתו
 ה ךא יגיע ךננמ יִּתְׁשַרננ יִּתְרֹמֲא ינו ּורָבָע ילָע יל
 < שפנידע םימ ינָּפְפִא :ףשדק לכיהדלֶא טיבהל ףיסוא
 ז יִּתְדי םיִרָה יבצקל .:ישארל שובח הוס יִנָבְבְסי םוהת
 -ריהי ַײה תחשמ לתו םלועל ידעב היחרב ץֶראָה
 8 תובּתַו יִּתְרְכְז הָוהְידתֶא ישפנ למ ףַטַעְתַהְּב | :יהלֲא
 9 אוׁשיִלְבַה םיִדָמׁשִמ ְּׁשְדְק לָכיַהְלֶא יִתְלַפֶּת לילא
 ייּתְרַרנ רֶׁשֲא ךַלְיהַהְּבְִא הדו לוכְּב יאו וב םּדסח
 גג =זֶא אקינ גדל הָוהְי רמאיו :הָוהיִל התַעושי המְלְשַא

 :הָׁשְבוה-לֶא הי
Car, IU. 2 

 2 א הוְנְנילֶא ךל םוק :רמאל תנַׁש הָעוי-לֶא הָוהְידרְבְ יָה
 יכנָא רשא הָאיִרְּכַהתֶא היֶלֵא אָרקו הלֹחגַה רעָה
 הוי .רַבְדַּכ העלַא למ הנו םקוו דילא רבּד
 :םימי תֶשְלש ךלַהמ םיהלאל הלודנ-רוע הָתיָה הוי
 רמאו ארקוו דָחֶא םֶחךֶלָהִמ ריִעָב אֹובְל הנו לח
 זרוע יִשְנַא ונימאו :תָבֲּפְהַנ הניו םוי םיִעָּבְרַא דוע
 :םנטקדדעו םֶלוהנמ םיקש ושבו םוצוארק םיקלא
 ותְרדַא רבע ואָסְּכִַמ םק הונינ ךלְמִלֶא רָבְּדַה עו
 הֶונְנְּב מא עז :רַפַאָה-לע בשיו קש סכיו ויִלְעַמ
 רֶכָבַה הָמֵהְּבַהְו םֶדֶאָה רמאל וילד ּךְלַּמַה םעטמ
 :ותשידלא םומו וערחלַא .הָמּואְמ ומעמיחלַא | ןאצהו
 8 םיהלֶאלֶא ואְרקיו הָמַהְּבַהְו םֶדֶאָה םיקש יִסַּכְתִי

 כ

| ₪ 

~ ₪ 

 רשא סמהה-מו הָעְרִה וכְרדמ שיא ּובשָיַו הָקְָחְּ
 9 ופַא ןורחמ בש םיקלאה םחנו בושי עָדוידימ :םֵהיִפכְּב
 י םָכְרַּדִמ ובָשיִּכ םֶהישָעַמתֶא םיהלאה אריו :דבאנ אָלְו
 -תושעל רָבּרדרֶשֶא הָעְרַהְדלַע םיהלאה םחניו הערה
 :הֶשָע אלו םהְל
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Car. IV. x 

  2הָוהְיהֶלֶא ללפְתִַו זול רחיו הָלֹדְג הָעְר הָנוידלֶא עבו א
 יִתְמְרַאזלַע תווה*דע יִרְבְד הואולֲה הָוהְי הא רמאיו
 דלא התא יִכ יִתְעַלָי יכ הָשישְרת חרב יתְמּדְק ןָּכְדלע
  3הָּתְו :הֶעְרָה"לע םָחֹנְו רָסְחַרְו םיפא דא םוחר ונח
  4רֶמאֹו :ַיַהַמ יִתֹומ בוט יִכ יִנְמִמ ישפניתֶא אנדחק הוה

 שו ריִעָהְְִמ הני אָצנ דל הָרָח םטיהה הָוהְי ה
 רע לאב היִתְחַּת בֶשיו הָכְס םָׁש ול שעיו ריִעְל םֶדָקמ
  6ןייקיק םיהלאדהוהי ןמו :ריעְּב היהי-המ האר רשא
 ותעְרמ ול ליצַהְל ושארדלע לצ תה הול לעמ ו לעיו

 וביִהלֲאָה ןמו :הָלדְנ החמש ןויקיקהדלע הנוי חמשיו ד
 שבו ןויקיקהדתֶא תו תרחמל רחשה תְלַעַּב תעלות
  5תריִׁשיִרֲח םיִדָק ַחוַר םיהלֶא ןמיו שָמָשה חְרֶזַּכ | יָה
 ושָפנתֶא לאָׁשִמ ףלְִתַו הני שארדדלע שמשה דתו
  9הדָנודלֶא םיהלא רֶמאַו יוחמ יתומ בוט רמאיו תּומָל
 -דַע יֵל-הָרָח בָטַה רֶמאל ןיקיקה-לע ךל"הָרְח בָטיהַה
 -אל רׁשֲא ןויקיקהדלע הסה הָּתַא הוהְי מאו :תַמי

 :דָבָא הָלילבו הָיָה הלילןפש וִתְלדִג אֶל וב תְלמְ
 הכ-שי רשָא הֶלּודְגַה ריִעָה הועלע םיחֶא אל נאו ג

 ונימידיכ עדידאל רשא םֶדֶא ופר הְׂשֶע-םיִתְשִמ הּבְרַ
 ::הָּבַר הָמָהְבּו ולאמשל

 2-2 הטהרה הסחה היו הדהדחה הדר חחס

 הכימ
 ןאכ דע מוג. הפר שה צץ. 11. ל"צכ .2.



 ₪ בייט

 LIBER אז

₪ APD 

 א זכְתַי יִמיִּב יתשרמה הָכיִמ-לֶא הָיָה רש | הָוחְירַבִ
 :םלשּוריו ןורְמְשדלמ הוְחרְׁשֲא הָדּוהְי יכלמ היי חֶא
 2 הוהי ינדא יהיו הַאלמּו ץרא יבישקה םֶלָּכ םיִמַע ועָמש
 3 צי הוה הָנְההיִּכ :ושדק לכיהמ יִנדַא רעל םֶכְּב
 4 םםיִרָהָה וטַמָנ אתני ּךְרְדְו דָרָ .ומוקממ
 םיִרְגַמ םִיִמּכ ׁשֵאָה ינָפִמ גנֹודַּכ ּוָקַּבִתִי םיִקְמעָהְו ויָתְחַּת
 ה "לארי תב תואָטַחְבּו תאזלָּכ בקע עט שפכ :דָרומְּב
 הוְלָה הוה תומְּב יומו ןורמש אולה בקע עַשָפִדיִמ
 < םםרכ יעטמל הרשה יעל .ןורמש יתְמשו :םלָׁשי
 7 וכי היִליִסְפלָכְו :הֶלִַא הידסוו ָהיִנְכֲא .ינל יִּתְרַגהְ
 יִּכ הממש םישא הבצל שאב ופרשי היננתָאדלְכו
 8 ?ראזחילע גובש הז ןנתֶאדדדעו הָצְכִַק הָנֹז ןנְתֶאְמ
 דַפָסַמ הֵׂשֲעֲא םוְרָעְו לליש הָכְליִא הֶליליִאְו הָרּפְסֶא

 י הָאבּ היִתוכמ הָׁשּנא יכ הנע תיִנְבּפ לְבֲאְו םינתּכ
 י לא תַגִּב :םֶלָשּוריידִע ימַע רעשדדע עֶנ) הרוהי-רע

 :יתְׁשְלַפְהַה רַפָע הָרפעְל תיִבְב יִּכְבּת-לא וכָּב ּודיִִת
 וג תֶבָשּוי הָאָצִי אל תֵׁשְב-הְיְרִע ריפש תָבְׁשֹי םֶכָל יִרְבע
 19 הלחחחיכ .:ותְדִמִע םָּכִמ הכי לְצַאָה תב דפסִמ ןנָאצ
 רעשל הָוהְי תַאמ עֶר דַרָייִּכ תורמ תֶבָשוי בוטל
 13 תיִׁשאָר שיכל תָבְׁשֹו שָכְרְל הָבְּכְרַמַה םֶתִר :םלשורי

 תאטח
 ירק ישלפתה ד. 10, = יוק ללוש צ. 8.  קחב ףמק 5. 7. רה אלמ ז. 5. וריי +4.
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 ןָכְל :לֶאָרְׂשִייִעְׁשִפ ואצְמִנ בכ ןויציתבל איה תאָטַח 4
 יכְלמְל בָוְכִאְל ביִוכא יִתְּב תג תָׁשָרֹומ לע םיחולש יָת

 םְקֶרֶעידַע הׁשְרְמ תבָשוי ךל יבא שריה דע :לֶאָרְשִי וט
 יבחר נעה ןנבילע וו יחרק :לארשי בכ אוב וו

 :ךִממ יֵלְנ"יִכ שנ ךִתְתְרק
Gap. 11 

 רקבה ראב םֶתובְכשִמהילַע עֶר ילפפו ןואיִבְשח יוד א
 םיִּתְבּו ולו תודש ּודמחו :םֶדָי לאלי יִכ ָהּושָי כ
 ההכ ןפל | ותְלַחִו שיִאְו ותיבו רָבִג ישו ואשת 5

 רֶׁשֲא הָעְר תאוה הָחְפְׁשמַה-לַמ בח יה הָהְו דא
 זרע יּכ המור ּוכְלִת אַלְו םֶכיִתְרִאַוצ םשִמ ושיִמָת אָל

 יהְנ הָהָו לֶׁשִמ םכילע אשי אוהה .םויּפ אוק הָעְר +
 יל שיִמָי ךיא ריִמָי ימע קלח ּנְדשנ דוָרָש רמָא היה

 לבה ךיקשמ ל היהיחאל ןכל .:קֶלח  וניִהֶש בֶבושָל ה
 הָלֶאְל ופיל ןופיטי ופטת"לא  :הָוהְי לָדָכַּב לָרונְּב <
 הָוהְי חור רצְקַה בקעי-תיִב רוִמָאָה :תמְלְּכ נסי אל ז

 :ךלה רֶשָיַה םָע וביטל יִרְבְד אֹוָלָה ויִלְלָעִמ הָלֲא-םִא
 ןומשפת רֶדֶא הָמְלַש לּוממ םמוקי ביואל ימע לּומְתֶאְו

 תיִבִמ ןושרְנֶּת ימע ישְנ !הָמָחְלִמ יבוש חַטָּב םיִרְבְעִמ 9
 כ ּוכְלּו ומּוק :םֶליעָל יִרְדַה יִחָקּת ָהיִלְלְע לעמ ָהְנעת י
 דול :ץֶרָמִנ לָבְְו לבַחִּת הֶאְמְט רָבֲעב הָוְמַה תאז-אל וג

 תיקו רפשלו ןייל ל ףטא בופ רקשו חור ךלה שיא
 ץכקַא ץבק ּךֶלֶּכ בקע ףֹסֲאָא תסָא :הֶוַה םַעָה ףיִטִמ וג

 ְךֹוִתְּב רֶרְּכ הָרְצּב ןאָצְּכ ונמישֶא דָחִי לֶאְרְשו תיִרֲאְׁ
 וצְרפ םֶהיְִפְפ רפה הָלָע ּומָדֶאְמ הָנָמיִהַת ורָבָדַה 8

 הוה םֶהיִנְפל םָּכְלַמ רַבֲענ ֹוָב ואצִו רעש ורבעמ
 :םשארְּב

 רמאו
 ץתושב מה +. 8. ק"ב ץמק +. 2. יב יא רסח ץ. 5. יא
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 ו דב

 א אולה לֵאָדְׁשִי תב יניצקו בקע ישאר אָנעְמש רמו
 2 יל העֶר יִבָהֶאְו בוט יִאְנְש טָּפָשִמַהתֶא תַעְדְל םֶכָל
 3 ּולְכָא רשאו :םתֹומִצַע לעמ םֶרָאְשו םֶהיִלָעַמ םרֹוע

 םֶהיֵתְמִצעתָאְו וטישפה םָהיֵלֲעמ םֶדֹועְו למע רָאָׁש
 + קעיזָא :תחלק תב רֶׂשְבְכּוריסב רשאכ ושרפויחצפ
 תוהה תַעְּב םהְמ נפ רתסיו םתוא הָנְעַי אָלְו הָוהְיִלֶא
 ה דלע הוה רֶמֶא הב :םהילְלעמ ּועֵרַה רֶׁשֲאכ
 ואְרְקו םֵהיֵנׁשְּב םיִכְׁשְנַה ימעדדתַא םיעתמה םיִאיִבָגַה
 :הדָמָחְלִמ ויִלָע ושדקו םהיפילע ןְתאָל רשאו םולש
 6 שָמְשַה הֶאָבּו םֶפַקִמ םֶכְל הָכְׁשָחו ןווִחמ םֶכְל הָלְַל ןכָל
 ז ּורְפָחְו םיִוחַה ּושְבּו :םויה םהילַע רֶדָקְו םיִאיִבָנהְדלע

 :םביהלָא הנעמ ןיִא יִכ םֶלְּכ םַפְש-לַע ּוטָעְו םימסְלה
 5 קדֶרּובְנו טפשמו הוהְי חּורדתֶא חכ יתאָלמ יֵכֹנֲא םֶלּואְ

 ! אנוטמש | = ותאָטַה לארשילו ועשפ בעיל דְָגהְל
 זכיכעתמה לֵאָרְׂשִי תב ןניצקו בקע תב ישאָר תאו
 ' םםימְדב ןויצ הנב .:ושקעו הָרְׁשַהילְּכ תאו טּפשמ
 וו זִדיִנהְכְו וטפשי דַחֶשְּב | הישאר :הָלְועְּב םלשר
 נעשו .הָוהְידלַעְו ומסקו ףַסֶכְּב האב רו ריַחמְּב
 1 ןָכְל *:הָעְר ּוניֵלָע אובתדאל ּונֵּבְרַקְב הָוהְי אוָלֶה רמאל

 רֶהְו הית ןַײע םלָשוְיו שָרָחַת הָדְש ןוצ םָכְלִלְנְּב
 :רַעְ תִֹמְבְל תָבַה

x Carp. IV. 

 א ׁשאָרְּב ןוכְנ הָוהי-תיִב רה היי םימיה תיִרֲחָאְּב היה
 ּוכְלָהְו :םיִמע ויָלָע ּורָהְנו תֵֹעְבְמ אּוָה אָשנְו םיִרָהָה 2

 תריִבילֲאְו הָיהָיהַהזלֶא הָלֲענו | כָל ּורְמָאְו םיפר םיג
 ןויצמ יִּכ ויָתֹהְרֲאְּב הָכְלִוויִּכְרִדמ ּונֵרֹוְו בקעָי יהְלֶא

 °  A APRאצת
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 זכימע ןיִב טֿפְׁשְו :םֶלָשּוְיִמ הָוהְי רֶבְדּו הרות אָצַתפ
 םֶמיִתְבְרַה ּוָּתְַו קוחרדדע םיִמְצִע םיוגל חיכּוהְו םיִכר
 ברח יוגהלַא יט ואשידאל תולממל םֶהיֵתְתִלַַו םיִתֶאְל
 תַחַתְו פג תחָת שיא ובשיו :המחְלמ דוע ןודמלידאלו 4
 -ִלָּכ יִכ :רֵבְד תואְבצ הָוהְי יֵפייַּכ דירחמ ןיאו ּותְנֲאה ה

 הדֶוהְידםָשְּב דלנ חו ויֵהלֲא םֵׁשְּב שיִא וכלי םימעְה
 הָפְסֶא הָוהְיְִאְנ אּוהַה םויב :דַעָו םֶלועְל וניִקלֶא 6
 -תֶא יִּתְמְשְ :יתערַה רשאו הצבא הָחְדִהְו הֶעְלֶצה ד

 םָהיֵלֲע הָוהְי ךלִמּו םּוצע יוגל הֶאְלהנהו תירָאשל העלצה
 רֶדְעילּדִנִמ התאו .:םלועדדעו התעמ ןו'צ רֶהְּב 8

 ;רנשאַרְד הֶלָשְמָּמַה הָאְבּו הֶתאַת ףיָרְע ןויצתכ לֶפָל
 | ךלמה ער יִעיִרְת הָמְל הע :םֶלָשּורידתבְל תֶָכְלִמִמ 9
 ילח :הֶרְלּכ ליה דקווחההיפ רָבֶא ךצָעויסא ד ןיא י
 הָדְשַּמ תנכְׁשְוהָיְרקמ יאְצִת הָתַע כ .הָדְלּכויצַּב יח
 :ףיביא ףפמ הוה ךלאני םש ילנה םש לָבְּבִידע תאָב

 צב זחתו ףנְִת םיִרמָאַה םיפר םָוג דיל ופְסֶאְנ התַעְו 1
 וצל ניב אָלְו הוה תוְבָשְחַמ ועְדָי אל הָמהְו :וניניע ג?
 ךנרק יִּכ ןויצתב יִשודָו ימוק :הֶנְרָג ריִמָעַכ םֶצְבִק כ 3

 םיפר םיִמע תוקְדַהְו הֶשּוחְנ םיִׂשָא מסרו לרב םיִשֶא
 הָתַע רה ןדאל םֶליִחְו םֶעִצַב הוהיל יֵּתְמַרֲחַהְו 4

 יאלה וי מב ונע םָש רוצְמ דודנחתב יֵדדְנְת
 :לֶאָרְׂשִי טפש 2

Vv; Aסא  

 ;רֶרהְי יִפְלַאְּב תויקְל ריִעָצ הָתְרַפָא םַחָלְדתיִב האו א
 זכֶדָקמ ויָתאָצומו לֶאְרשיִּב לשימ תווהל אצי יל ממ

 ויָחֶא רֶתָי | הדל הלו תע-דע םנתְי וכל :םלֹע ימיִמ 2
 ןואגְּב הוי צְּב הָעְרְו דמַפְו :לֵאָרְׁשִ נבלע ןובּושי

 םש
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 :ץֶרָאיספַא-רע לַדְ הָּתיְכ ּובְׂשו וָתלֶא הָוהְי םש
 4 לרדו יֵכְו וטצראב אֹובייִכ | רושא לש הז הָיָה
 יִכיִסְנ הָנמְׁשּו םיִעְר הָעְבְש ייְלָע ּוטָמְקַהְ וניתונמְרָאּב
 ה דוְרְמִנ ץֶרָאדתֶאְו בֵרָחַּב רושא ץראזתא וערו :םֶדָא
 ףְרְדְיִחיִכְו ונצְרֶאְב אוָבְיהיִּכ רושאמ ליצהו ָהיָחְתְפִב
 6 םיּבַר םיִמַע בֶרָכְּב בעי תיִרֶאש | הָיָה :ונלובנּב
 שיא הוכודאל רשא בשעדילע םיביברכ הָוהְי תאמ לטב
 ז םְרָלְּב םיוגפ בטעי תיבאש הוָהְו :םֶדֶא ינבל לחי אֶל
 ןאֹציִרְדעְב ריפְכְּכ רע תומָרְבַּב הָיְראְּכ םיכר םיִמע
 < "לע די םֶרָת : ליעמ ןיאו ףרשו שמרו רבעיסא רֶׁשֲא
 ײ -םָאנ אוחה"וזב הָיִהְו יתר ְייאלַכ) רצ
 י יֶתְרְכהְויִיִתבְּכְרמיִתְרכִּפַהְו ךּברְקמ ךיקס יִתַרְּכַהְוההי
 יו ףדומ םיִפְשְכ יתרכהו :ּירָצְבִמלָּכ יקסרהו ךארא יִרע
 ול פרקמ ףיִתובַצמו יְליִסְפיִתְרְכַהְו דלהי אָלםְִנְנִעַמ
  ךבְרקמיִהיׁשֲאיִתְׁשתנ:דֶדיהׂשְעמל דעהָחתְׁשתיאָלו
 14 םםיגַהתֶא םֶכָנ הָמֵהְבּו ףַאְּב יִתיִׂשֲעְו +יְרַע יִתְדַמְשהו
 :ועָמְש אל רֶׁשֲא

CAP. Vee] : 

 א םיִרָהָהידתֶא ביר םוק רמא הוהְיחרַׁשֲא תא אָנהועְמש
 2 ָוהְי םיִרתֶא םיִרָה ּועְמש :ףלוק תֹועְבְגַה הָנְעַמׁשִתְו
 לארשידסעו ומעדסע הוהיל ביר יִכ ץרא ידסמ םיִנָתַאהו
 : :יב הנע דיתאלה הָמּו דל יתישעדהמ ימע ות
 4 הָלֶשְאְוד ןְּיָתיִדְּפ םיִדָבָע תיִּבמּוםִירְצִמ ץֶרָאמ ד .ליתלעה יּכ
 ה ץעַײהמ אָנירְכְז ימע :םירמו ןֶרָהא השמדת נפל
 םיִמְׁשַהְזמ רֶׂשְבְדְּב םְלב ותא הנדהָמּו בָאומדלמ קֶלְּב
 6 הֶהְי םדקא הָמַּב :הָוהְי תוקדצ תעד ןעמל לנלגהירע
 :הנש ִנְּב םילגעַּב תולועב ּומְּדכֲאַה םֹוָרְמ יהלאל ףכֲא

 הצריה דה ב כ ירק
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 ֵּתִאַה ןְמָׁשיִלֲחנ תֹובְבְרְּב םיליא יֵפְלֵאְּב הָוהְי הָצְלֲה ז
 םֶרֶא ְךל דעה :יִׁשְפַנ תאטח מב יִרָפ יעשפ יִרוכְּב 5

 םָּפְׁשִמ תֹושְעבֲא יִּכ ממ שָרוח הֶוהְי הָמּו בוט-המ
 הָוהְי לוק  יְּףָהלא-סִע תקל עגְצַהְו דָסַח תבָהָאְו
 :ּהָדָש ימו הממ יִעְמש ףמש הָאְְ היותו ארק רעל
 :זרָמּועז זר תַפיִאְו עשר תרְצְא עָשְר תיִּכ שאה דול

 רֶׁשֲא :הָמְרִמ גְבַא םיִכְבּו עָשְר .יִנְאמְּב הָּכֹוֲאַה וג
 הרָימְר םָנושְלּו רקָשדוהְבד ָהֶבְׁשְו סַמַח יִאְלַמ ָהיִריִשֲע

 :ףיתואטחדלע םַמָׁשַה ךָתֹוכַה יִתילֲחָה ינַאדסנו :םֶהיִפְּב 5
 תּולו פו ּךָּבְרְקְּב למשה עֶבְׁשַת אָלְו לכאת הָתַא 4
 רֹוָצְקִת אָלְועֶרְ הּתַא :ןָּתֶא ברל טלַּפִּת רֶׁשֲאְו טיִלְפַת וט

 :ןַייהָתְׁשִת אָלְו שרית מש ךוסְמִאְלְו תִיְֹרְדִת הָּתַא
 וכְלִתַו בָאָחַא-תיִב השעמ לכו יִרְמָע תָֹקְח רּמַּתְׁשְְו 9

 הדקרָשל ָהיֶבְׁשְו המשל תא יפת ןעמל םֶתוצְעְמְּב
 :ואָשּת יִמע תַּפְרֲחו
 64: 12 1 ו

 ליכְשָאְדיִא ריִצְּב תֶלְלְעְכ ץיקחיפסֶמְּכ ִתייַה יִכ יל יִלְלַא א
 רָשָב ץֶרָאָהְזמ דיִסָח דָבֶא :ישפנ הָתְוא הָרּוכְּב לֹוָאָל 2

 די והיִחֶאדתֶא שיא ּובֹרָאְי םימדְל סֶלְּכ יָא םֶרָאָּ
 טֿפְׂשַהְו לַאוש רשה ביִטיִהְל םִיֿפַּכ עכָה--לע :םֶרָח

 םָבֹוט :ָהּותְּבענ אה ושפנ תוה רָבֹד לודגהְו םּולשּב

 הק הֶאְב ְְָּתְּרִקְפ ְךיפַצִמ םָֹי הָכיִסְמִמ רֶשָי קדְַּכ
 ףולאּב וחטבחדלא עֶרְב ּוניַמֲאַת-לַא :  םֶתָכֹוְבְמ היִהָת
 תַּב בָא לַבנְמ ןביכ :ְךיֶפיַחְתּפ מש ּףָקיִח תָבְכשמ
 נאו :ותיב ישנא שוא יביא ּהָתֹמָהב הָקַּכ ּהָמֵאְב המק
 דלא :יקלֶא יִנעָמְשי יעשי ןהלאל הליחוא הָפצֲא הָוהיב
 הוי ךץחב בשא יתְמְ יְִּלַפָנ יִכ יל יִּתְביֹא יחְמְשִּת

REוא  

₪ 
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 רֶׁשֲא לע ול יִתאָמְח יִּכ אָׂשֲאההִיףעו א | ויל דֶא 9
 :ותְקְרְצְּב הֶאְרֶא רֹואָל ינאי יטֶפשמ הָשעְו יביר ביִרָ
 י קרה א .ילא הָרְמִאַה הֶשּוב ָהָפַכְתו יִּתְבִיא אֵת
 טיִטְּכ סמְרִמְל ךיְהְת הָתִע הָּב הָעִאְרִת ינע קלֶא
 ג כ :קָחיקַחְרי איהה םו ךירדג תנְבְל םֶ :תוצח
 רוצָמ נמל רוָצְמ יֵרָעְו רש נמל אֹובְי ּףירָעְו אה

 הדָמְמָשל ץְרָאָה הָתְָהְו :רָהָה רו םימ םֶיו רָהנ"ו 9
 ְמְבְׁשְב ףמע הער = :םֶהיללעמ יִרְפַמ ָהיַבְׁשהלַ 14

 שב וִעְרי למר ותְּב רע דדָכְל יִנָכְש ִתְלַחִנ ןאצ
 וט וארא םִיָרְצִמ ץֶרֶאְמ ךֲהאֵצ ימיּכ :םלוע יִמיּכ רָע

 "לע דִי ומישי םֶתְרוְבִּג לָפַמ ושבו יונ וארו :תֹוִאָלפנ 1

 וז ץֶרֶא יִלָחְּכ שחְנּכ רָפָע ּוָכְחְלָי :הָנְׁשְרֲחּת םֶהיִא הפ
 :ךממ יִאָ ודספו וניהלא הָוהְילֶא םהיִתְרְוסִמ יז

 ותְלָחְנ תיִרֲאְׁשִל עׁשָפ"לַע רֶבֹעו ןָּע אשנ ומְּכ לָאדמ 18
 ּונֵמָחַרִי בּושי :אוה רָסָח ץַפְהיִּכ ופא לַעָל קיוָחְהדאל 9

 :םָהאֹטה-לְּכ םי תְלְצְמּב ךילשתו ּניֵתַֹֹע שָבְכִ
 כ ּוניתבָאל תּבְשנ"רשא םֶהְרְבַאְל דָסָח בעל תָמֲא ןתת

 םֶרָק יִמיִמ :

₪4: 4 

LIBER NAHUM. 

  ₪ ATRיט 6
 פא בק אוטכ לא :יִׁשקְלֶאָה םוחנ ןיזָח רפס הונג אָשמ

 לש יי 4

 וה רטונו ויִרְצְק הוה םקג המח לעכו הוה םקנ הוה
 ויביאל

 קוב ףמק +. 17. ואובי ןיריבס +. 13.  שגדב פה 0.1
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 זרק אל הק ו םיפא ּךְרֶא הָוהְי :ויָבָיִאְל 5
 רעוג :ויִלְגְ קבָא ןְנעְו ופרד הָרעְׁשְבּו הָפּוסְּב הוה 4

 למְרכְ ושב ללמא בירה תורָהְנַהְדלְכְו והשבנ טיב
 וננמתה תיִעָבְגַהְ ופמ ושער םירֶה :לֶלִמִא ןובל חַרָפּו ה
 מלו ינפל :ּהב בשל לבתו וינפמ ץרֶאַה אשתו 6

 םיִרָצַהְו ׁשֵאָכ הָכָּתַנ ותמח ופא ןורחכ םוקָי ימו דומעָי ימ
 :וב יח עדו הָרָצ םּוְּ זוטמל הָוהָי בוט :ונָמִמ ּוצתִנ ד
 :ךָשְחדףדרי יובא המוקמ השעי הָלְּכ רבע ףטשְבו <
 םוָכְת-אְל השע אה הל הָוהְיהלֶא ןּובָשַחְתהמ 9
 םיִאּובְס םֶאְבְסְכְו םיִכְבְס םיִריִסידַע יב :הָרַצ םימעפ י
 הָעְר הוהוילע בשח אי דממ :אַלָמ שב שב ולְכְא וג
 כו מלט הֶוהְי רַמֲא ו הּכ : לֵעיָלְּב זק 12

 הוה rs הצו :קנא יתרמו a והטמ רָבְשֶא 4
 הכס לֶסֶפ תיִרְכֲא ךיהלא תיּבמ דוע ףמשמ רזאל
 :תולק יִכ רק םיִשָא

 .Car 1. ב

 הָדֹוהְי יִגַח םולָש עיִמשמ רֶשְכְמ יֵלְנַר םירָקָהילַע הנה א
 לַעיִלְּ דבדרובנל הול ףיקוי אל יִּכ ךירדנ ימלש דינה

 דזרפצ הָרְוצְמ רצ דינפדלע ץיפמ הָלָע :תֶרְכִנ הֶלַּכ 5
 ןואְנתֶא הָוהְי בָש יִּכ ::דֶאְמ כ ץמא םִיֹנְתָמ קזח רד 5

 :ותחש םַיִרְמְו םיקְקְּב םּוקָקְב יִּ לאְרשי ןוִאגַּכ בקע
 ;תדלפ-שַאּב םיִעְלְתִמ ליח"ישנא םרֶאמ והירבנ ןְמ 4
 לְלוהְתִי תוציחב :ולערה םיִׁשֹרְּבַהו ויִכַה םיְב םֶכָרָה ה

 יקב םיִיּפְלַּכ ןָהיִאְרמ תובחְרְּ ןוקשקפשי םָכְרָה
 הָתְמוח ּורהמי םָתֹוָכיִלָהּב לש וירידַא רפי :וצצורי 6
 : גֹומנ לכי וחתְפְנ תֹורָהְנַה יִרְעַש = +ףךכפה ןכְהְוד

RM, OAבצהו  
 ךריתי 4 הוותפ.נ.נכ טמא. וג אדעו יס 4914. 3 ריתי ז.8. א
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 8 םינוי-לוָכְּכ תֹוגֲהנְמ ָהיתהְמַאְו הָתְלִעֹה הָתְּלִג בָצהְו
 9 איה יִמיִמ םִימ"תַכַרְבכ הונו : ןהבבלדלע תֹופפֹהִמ
 יזְּב ףסכ וזּב :הנפמ או ודמע ּודְמַע םיִסְנ הֶּמֲהְו
 וג הקו :הָדְמֲח יֵלְּכ לפמ דבָכ הּוכּתל הצל ןיאְו םָה
 -לֶכְּב הֶלֲחְלַחְו םיִכרב קָפּו םַמָנ בלו הָכָּלְבִמּו הָּובְמּו
 12 תרֹויְרֲא ןועְמ היא :רּוראָּפ ּוצְּבק םלכ ינפו םינתמ
 רג םַש איבְל הָיִרַא לה רש םיִרְפְּכל איה הער
 8 קחְמּו ויִתְרְג יֵדְּב ףרט הירא :דירחמ ןיאו הירא
 44 ךיִלֶא יִנְנֶה :הָפְרט ויִתְנְעִמו וירח ףרטדאלמוו ויתאְבְלְל
 ְךיִריִפְכּו ּהָּבְכִר ןָשָעְב יִּתְרעְבַהְו תואָבְצ הָוהְי םִאְנ
 רוע .עמשידדאלו ךפרט ץֶרָאַמ יתרְכהְו ברח לכא
 : הָכְכָאְלַ לוק

CAP. IL. ג 

 א :ףְרַמ ׁשיַמָי אל הֶאְלְמ קרפ ׁשַהּכ הָלָּכ םיַמָּד ריע יה
 2 :הָדָקַרְמ הָבְּכְרְמּו רה םּסְו ןְפוא שער לוקו טוש לוק
 3 רג דֶבָכְו ללה ברו תיֹנֲח קרבו בֶרַח בהלו הָלַעִמ שר
 4 תַבַומ הָנֹז ינו ברמ :םֶתּנּב ולשכי הגל הצכ ןיִאו
 תרוחפשמו ָהֶנּנְּב םיג תָרָכֹמַה םיִפָשִּכ תלעב ןח
 ה ךילוש יִתיִלְגְו תואְבַצ הָוהְי םָאנ ךילא ננה קיִפְשְכִ
 6 יִּתְבַלְׁשַהו:ךנולק תוכְלממו עמ םיוג יתיארהו \ךינפדלע
 ז ליִארילָכ הָיָהְ יאָר ףיתמשו ךיִתְלּבּ םיִצְקש דיל
 שקבָא ןיאמ הל דוני ימ הָניִנ הָדְּדְׁש רמֶאְו ךממ דודי
  םימ םיראָופ בשה ןומָא אמ יבטיתה :ךל םיִמָחְמ
 9 םירצמו המצע וכ :ּהֶתְמּוה םימ םָי ליחדרשַא ּהָל ביִבְס
 י לגל איההםג :ּךתְרעְּב וה םיבולו טופ הַצְק ןיאו
 -לַעְו תוצוחלָּכ שאָרְּב שטר ָהיִלְלְע םג יִבָשְב הָכְלָה
 11 תַא-סג :םיִקְזַּב ּוקְּתְר ָריִלּודנלָכְו לוג וי הדב

 ירכשת
 ירק ולשכו +, 8. 'ג
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 "לכ :םיואָמ זועְמ ישְקַבִּת תא"סנ הָמלַענ יה יִרבְׁשִת וג
 יפדלע ּולֲפְ ועונידסא םיִרְּּּב"ִע םֶנֲאת ךירְצְבִמ

 וחְּתְפִ ַֹותַפ ךיכיִאל ְּךָּבְרקְּב םיִׁשָנ ְךמַע חה :לכֹוא 3
 ףליִבָאְש רוצמ ימ :ךיָחיִרְּב שא הָלְכָא ךצרא יִרעְש 3

 :ןְּבלַמ יקיזחה רַמֲחב יִכָמֹרְו טיטב יאָ ְךיָרְצְבמ יקזח
 דָבַּכְתַה קלוב לכת בֶרָח ךתיִרְכִּת שא ּךֵלְכאָה םָש וט
 םימְשהיִבְכיִכמ ךיִלְכְר תיברה :הָּבְראָּכ יָת קְליִּכ 5
 יִבֹג םנְכ יִרְסְפַטְו הָכְרֶאְּכ ךירטמ :ףָעַו טָשְּפ קָלָי וז

 עדונדאְלו דדו הָחַרְז שמש הָרָכ םיְּב תורדגַּכ םִגוחַה
 ושְפנ ףיִרידא ּוְנְּכַשי רושא למ דיער מנ :םִיַא ומוקמ 8
 הלה בשל הָהֵפְיִא :ץִּבַקְמ ןיאו םיִרָהְהלִע מע 9

 -אל ימ"לע יּפ לע ףכ ּעָקָת ךעמש יִעְמְש לָכ ַתְכִמ
 :דיִמָּת ָּךְתעְר הָרָבֲע

oo 

 קוקבה
LIBER HABAKUK. 

CAC א 
 יתְעּוׁש הָוהְי הנָא-דע :איֵבְנַה קּוקַבָה הָוָח רֶׁשֲא אָׂשמַה א 2

 יִנארַת הַמֹל :עישות אלו םַמֲח ךילא קְוָא עמשת .אָלְו 3
 :אשי ןודמו ביִר יהו ידננל סמָחְו דשְו טיב .למעו לא

 עָשְר יִּכ טָפַשמ חַצְנְ אידאל הרות גופת - 4
 ואְר :לקעמ טפשמ אי ןכילע קִדַצַה-תֶא ריִּתְכִמ ה

 אל םכיִמיִב לעפ לכ ּ והמת ּוהֲמַּתַהְו ּוטיִּבְַו םיוגב
 יוגה םיִדָשְּכַהתֶא םיקמ נְנהיִּכ .ורָמְסְייְכ ּונמָאַת 6

 תנְכְׁשִמ תֶשְרְל ץרא יבְחרמל ךלוהה רָהמנַהְו רפה
 אל
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 ז :תְצַי ֹותֲאְׂשּו וטְּפְשִמ ּנָמִמ אוה אָרֹנְו םִיִא :ולדאל

 וישְרפ ּושפו בֶרָל יכֲאמ ודחְו ויִסּוס םיִרְמְנִמ ולקו 8
 דלָכ :לוכָאְל שק רֶשָנּכ פלי ואי קחְרִמ שרפו !

 :יִבְש לוחפ ףֹסָאַו הָמיֵדְק םֵהֹנְּפ תפִנמ אֹובָי םֶמָחְל
 י רָצְבְמיָכְל אוה ול קָחְשִמ םִנוְרְֶלְִתָי םִכָלָמַּב אה
 וג םָׁשָאְו רבע חור ףקח ןָא :ּהָדְכְלִו רָע רְּבְצַה קחְש

 וג ישדק יקל החי םדקמ הּתַא אֹלֲה :והלאל יחכ
 :ותְדַסי חיכוהל רצו ותָמַש שָּפְשַמְל הָוהָי תּומְנ אַל
 וג הָמָל לקות אל לָמְע"לֲא טיכהְו עֶר תִאְרמ םיניע רוקט

 הָשְעְקו :ּוָמִמ קידצ עָשְר עֶקבְּב שיִרְחְת םיִדְנּב טיב 4
 וש הלה הָּכִחְּב הלָּכ גוב לשמאל שָמָרְכ םוה דפ םֶרֶא

 לגו חמשי ןפלע ותְרְמְכִמְּכ והפסאו מרחב והר :
 ןְמׁש הֶמַהְּב יכ ֹתְרמְכִמִל רטקיו ימרחל חת "לע 5

 וז גְרָהל דיִמֲו ימרַח קיר ןפ לעק :הָארְּב יִלְכִאִמּו יקח
 לומָחְי אל יג :

Car. UH.“ה  

 א תֹואָרְל הָפַצֲאו רֹוצמדלע הָבְציְתאְו הָדֲֹעֶאיִּתְרַמְׁשַמ"לַע
 2 ;רֶוהְי נגעו :יִתְחַכֹותהלע .ביִשָא הָמּו יִברְּבדו--המ
 :וב ארק ור ןעמל תוחְקחדלַע רַאָבּו ןווח בֹתָּכ מא
 = ּהַמְהמְתִייסִא וכי אָלְו ץִפל הפ דעמל ןח דו כ
 4 הרשידאל הָלְפַע הַָה :רחאי אל אָבִי אָבִַּכ לדה
 ה רָבְג דג ןיַהיִּכ ףַאְו :הָיִחְי וִתְעִמַָאְב קיִדצְו וֶּכ ושְפנ
 תֶנָמַכ אֹוָהְו ושפנ לואָשְּכ ביִחְרִה רֶׁשֲא ני אָלְו ריח
 :םיִמעֶה"לְּכ ולא ץְכְקוםוגַה"לכ ייִלַאףֶֶאַי בִי אָלְ
 8 ול תֹוִדיִח הָעיִלְמּו ּואָשָי לָׁשְמ ויָלָע םֶלֵכ הָלֲאזאֹולֲה
 :טיִטְבַע ויְלָע דיִּבְכַמּו יתְמידִע ולדאל הָּבְרַמַה יוה רמאֹו
 ז תפְשְמְל תְיַהְו ףיעוצזמ וצקיו יִכְׁשג ומּולי עתפ אָלַה

 ומל
 קיונ מק ד. 5. 6. ב קמ ץמק + %
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 םיִמָע רָתילְּכ דולשי םיבר םיוג ָתֹולׁש הָּתַאהיִּכ :ומל 5
 יוה :ּהָב יִבְשידלָכְו הירק ץֶרָא-סמַחַו םֶדֶא יַמָּדִמ 9

 עֶר ףכמ לצנהל וכ םֹורמַּב םוִשְלֹוֵתיֵבְל עַר עַצָּב עצב
 :ּדָׁשפַנ אטוחו סיב םימעדתוצק דְתיִבל תֶשְּב ָתַצ
 הנּב יה :הֶנְנעי ץעמ סופו קעְזת ריקמ ןְבֲאיִּכ כ
 הָוהְי תאמ הוה אוְלַה :הָלְועְּב הירק ןגיכו םיִמְדְּב רע וג

 :ופעו קיִריִדְּב םימָאלּו שאחד םימע וניו תואְבְצ
 יפַכְי םִיִמַּכ הָוהְי דוְבְּכְדתֶא תעדל ץֶרָאָה אָלְמִת יִּכ או
 רכש ףאוְךְתָמַה חפסמ והער הקְשמ יה :םידלע וט
 קדתש דובְלִמ ןולק תְעַבָש ::םֶהיִרוְעְמלע טיּבַה ןעמל 16

 -ל זלקיקו הָיהָי ןיִמָי םֹוכ לע בת לֵרְעַהְו ההַא-םג
 ימדמ יח תֹומֵהְּב דָשְו ָּדְסַכי ןונְבְל סַמֲחיְּכ וב 17
 לס ליִעוההָמ :ּהָב יֵבְׁשי"לְכְו הירק ץֶרָא-סמֲחַ םֶדֶא ו

 ורצו רי חַפְבִכ רֶקָׁש הָרמ הכט ֹורְצִי ּולְסֶפ יִּכ
 הָציִקֶה ץיל רמא יוָה = :םיִמָלֶא םיִליִלֶא תושעל וילָע ו

 ּףָסָכְו בָהֶז שפת אוהדהגה הָרּוי אּוָה םמוד באל ירוע
 וינפמ םה ושדק לֶכיִהְּב הוה: .וּבְרְקְּב ןיִא חורדלְכְו כ

 :ץֶרָאָהלְּ
Car. ID. 2 

 ְךעֶמׁש יִתְעִמָׁש הָוהְי :תֹניְׁש לע איִבְנה קוקְבַחְל הָלַפִת א 2
 םנָׁש םֶרָקְּב והייח םיִנָש בֶרְקְּב ִדְלָעָּפ הָוהְי "תארי

 שודקו אוב ןָמיְתמ ולא :רוכזה םחר נֹרְּב עדות 3
 :ראלמ ותְלַהְתו ולוה םָיִמָש הָסְּכ הֶלְס ןְהאָּפהרַהְמ
 ןויִבְח םֵׁשְו ול ודיִמ םינרק היְהַּת רמְּכ הנו :ץֶרֶאָה +
 דֶרַמִיַוו דַמָע :ולתל ףָשָר אָצְו רָבָ דלי ונפל הש ה
 תרועְבְג וחש רעייַרְרה וצפו םיוג רֶתַו הָאְר ץֶרָא <
 ןשּוכ ילהא יִתיִאְר ןוָא תחת :ול םלוע תוכְלַה םלוע י

 ןוזגרי
 יק וזע ץ. 4. ינ.תועובש לש יב םויל הוטסה +. 20. חתפב יחה +. 17. לא יאחנדמל 94. ליעלמ +. 18. ב
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 8 םָא הָוהְי הָרְח םיִרָהְנְבַה = :ןְיְרַמ ץרֶא תורי ןוזנְ
 ףיפּוס--לע בפרת כ ּךתְרְבע םיפדסַא פא םיִרָהנַב
 9 תרוטמ תֹועְבׁש ףתשק רֹועַת הָיְרָע ::הָעּושי ףיִתְבְּכְרַמ
 י םֶרָז םיִרָה לוי דואר :ץֶרָאעקַבִּת תֹוָרָהְג הָלָס רֶמָא
 גו חָרָי שמש :אָשָנ והיְדָי םור ולוק םוהָּת ןַתְנ רֶבָע םימ
 ו: םַעְּב :ּךַתיִנַח קֶרָּב הננל ּוכְלַהְי יִעַה רוִאל הֶלְבְז מע
 ג עשיל דמע עשיל תאָצְי :םיג שוד ףָאְּב ץֶרָא"דעצּת

 -רע דוס תוָרְע עֶׁשְר תיכמ שאב ָתְצַהְמ ְךָחיִׁשְמהתֶא
 4 ינציפהל ורע וזרפ שאר ויָטמְּכ ּףְבָקְנ :הָלָס ראָוצ
 וט רמה ףיסוס םיב ּתְכְרד :רָּתְסִמַב נע לכְאְלומְּב םֶתְצְיִלִ
 ג אבי יִתְפְש וֶלְלַ וקל יִנָמְב זגְרִַו | יִּתְעַמָׁש :םיִּבִר םִיַמ
 תולעל הָרְצ םויל הונָא רש נר יתחתו ימצְעִב בקר
 וז שַחּכ םִפִַּכ לובי ןיאו חרפתהאל הָנֲאְתיְכ :ונדוגו םעל
 ןיאו ןאצ הלכממ רג לכא השעדאל תֹומָדְׁשּו תיזהשעמ
 ג :יעשי יהלאב הָלנֲא הָזְלעֲא הָוהיּב נאו :םיִתָפרְּב רק
 19 יִנכְרְדי יֵתֹומָב"לַעְו תוליִאכ ילנר םשיו יליַה ינדא היה
 ;יַתיננּב חָנמל

Aas ee 
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 CAPUT 1 א
 א הרֶילדְנְרְב ישוב הֶינפצילֶא הָיְהיִרֶשִא | הָוהְרְב
 :הָדוהי ךְלִמ ןמְאְְב והישאי יִמיּב היקב הֶיָרמֲאְב
 5 ףסֶא :הָוהְידיִאְג הָמְרֲאָה ינְּפ לעמ לכ ףסֶא ףֶֹא

 םדא
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 תֹולְׁשְבִמַהְו םָיה ידו םימָשה"ףוע ףַסֶא הָמֵהְבּו םֶרָא
 הַמְדֲאָה ינפ לעמ םֶדאָהְתֶא יִּתַרְכַהְו םיִעְׁשְרָההתֶא

 םלשורי יבשויזלכ לעו הדוהי-לע יד יתיטגו :הוהיםֲאָנ 4
 םׁשְ"תָא לעבַה רָאְשדדתא הוה םָֹכָמַהְדִמ .יִּתַרְכַהְו

 תונגה-לע םוֲחתְׁשמַה--תַא :םינהכההסע םיִרָמְּבַה ה
 ;דוהיל םיִעְבְׁשנַה םוַחָתִׁשִמַה--תָאְו םִָמָׁשַה אָבְצְ

 רֶׁשֲאְו ְךוהְי יִרֲהֲאַמ םֶנוסְנַהדתֶאְו :םָכְלַמְּב םיִעְבְשִנהְו 6
 הָוהְי ינדא ינפמ סה :יהְׁשְרְד"אָלְו הָוהְדתֶא ושקְב"אל ז

 :ויִאְרְק שיחקה חַבַז הָוהְי ןיכהייכ הָוהְי םו בורק יִּ
 לו םיִרשַהְדלע יתְדְקּפּו הָוהְי הבז םויב הָיָה 8
 יתדקפו :יִרְכְנ שּובְלמ םיִשְבלַהלְּכ לעו דלמה נב פ

 יב םיִאֹלממַה אוהה םיַּ ןֵתְפמַה-לַע גְלּהַה-לְכ לע
 -םֶאְנ אּוהַה םויב הָיָה :המרמו םַמֲח םֶהיֵנְדֲא י

 רֶבַשְו הנשמהְךמ הללו םינה רעשמ הָכְעְצ לוק הוה
 -לָּכ המדנ יכ שתכמה יבשי ולי יִליַה :תועבגהמ לוד 1

 תַעָב הָיָה הב יליִמְנלְכ ּותְְכנ ןענּכ םע ו
 םיִׁשְנֲאָה-ל יִּתְדקָפּו תֹוָרנּב םָלְׁשּוריההֶא שפחַא איהה
 הָוהְי ביטיידאל םֶבָבְלִב םיִרְמֲאָה םהיִרְמַשדלע םיִאָפּקַה

 ָנְבּו הממשל םֶהיִּתְבּו הָּפשְמְל םֶליַח הָיהְו :עֶרָי אָלְו 3
 בורק :םֶניידתֶפ ושי אָלְו םיִמָרְכ ועו ובשי אלו םיּתְב 4

 המ הֹוהְי םי לוק דֶאְמ .רקמו בורק .לודגה הדיחו
 הָרָצ םָי אוקה וה הָרָע םִי :ריְבִּג םש הר וט

 ןָנָע ם הלֵפֲאו ףךשח םִי הָאֹוׁשַמּו הָאׂש םי הָכּוצִמּו
 -לעְו תֹרָצְּבַה םיִרָעָה לע העורתו רפוש םוי :לפרעו 16
 יִכ םירועכ יכלהו םדָאְל + יִתְרְצָהְו :תֹוהבְנַה תֶנּפַה וז
 -םנ :םיִלְלְנכ םֶמְחְלּו רַפָעַכ םִמד ךפשו ואמה הָוהיל 9

 קדָוהְי תַרְבָע םויָּב םליצהל לבוידאל םֶבַהְזסִנ םָּפְסַּכ
 שאבו

 עולמ צץ. 7.
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 הֶׂשֲעַי הָלָהְבִניְרַא הָלְכ יכ ץֶרָאָה"לְּכ לכָאּת ותָאְנקׁ שאבו
 :ץֶרָאָה יֵבְׁש-לְּכ תא

 ( ב

 םֶרֵטְּב הוה ףא ןורח ה טא אוביהאל ו | םֶרַטְּב םָי רבע
 3 יונעלְּכ הוהיתֶא .ושָקַּב :הָוהְיףִא ם םֶכיִלֲע אובָידאל
 ילוא הנע ושקפ קֶדְצושְקּב ּולְעּפ וטפשמ רֶׁשֲא ץֶרֲאָה
 4 ןולקשאְו הָיְהְת הָבּו הע יִכ :הָוחְ יהא םוְּב ּורתְפִת

 ה עב בכי הוהיירבר םיִתְרכ יג םיה bs יבשי יוה

 6 םוה לָבַח התו :בשוי ןיאמ יקראו םיִתְשלַּפ ץֶר
 ז תיִּב תיִרֲאְׁשִל לָבָח הָיָהְו :ןאצ תוָרְדנְו םיער תֶרּכ תו
 יִפ ןוצְּבְרִי םֶרָעְּב ןולקשא יִתְבַב ןּועְרי םהילע הָדּוהְ
 8 רַפְרָח יִּתעִמַש :םֶתובַש בשְו םַהיִהְלֶא הוה םֶדקּפי
 -לע ולידזנו מע תֶא ופרה רשא ןִמע נב יפְּדִגְו םָאומ
 9 יכ לארשי ילֶא תואְבצ הוה םאָנ יִנָאדוַח וכל :םלּובנ
 לורה קשממ הָרֹמַעַּכ ןומע ינְבּו הָיָהִּת םֶרְסַּכ םָאֹומ
 רַתַ בובי מע תיִראְש םלוע-דע הָמְמְׁשו הלמ-הרכמו
 -לע ולדנו ופרח יִּכ םנואְג תַחָּת םהל תאו .:םּוְלחְי יג
 ככ תא הֶוְר יִּכ םֶהילֲע הָוהְי אָרֹנ :תֹואְבְצ הוה םע
 :םבווגה ַײא לפ ומוקממ שיא ולחווחתשו ץֶרָאָה והלא
 = ןופצילע ודי טו :המַה וברח ילְלֲח םישוכ םתֲא-נ
 :רָּבְדַמַּכ היצ הממשל הָוניִנתֶא םַשיְו רושאתֶא דָבָאְיו
 רפקדסנ תאקְדסנ יונ"ותְוחדדלָּכ םירדע הָכֹותְב ּוצְבְר
 הורא יכ ףפפ בֶרֵח ןולחפ ררושי לוק נלי ָהיִרּהפכְּב
 פ ץררמאה חטבל תֶבָשויַה הזילעה רעה תאו :הרע

TTהבבלב  
 םמעט בצ.וכ. הפר הה *צ.[4. יוק םתינש צ. 7. יב
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 הוחל ץברמ המשל התה ! ךיא דע יספאו יגֲאּהָבָבְלּב
 :ורָי עיני קרש ָהיָלָע רבוע לב

6 

 אל לוקב הָעְמש אל :הָנּויַה ריִעָה הָלָאְגְנ הָארֹומ יוה א 2
 :הָבַרְ אֶל ָהיֶהלֶאלֶא הָחַׂטְב אל הויב רֶסּומ הָחְקְל

 אל ברע יבָאָז ָהיִטְפש םִיִגָאְש תֹויָרֲא ּהָּבְרְקְב ָהיִרָש >
 ללה הינה תדְְב ישא םיִחְּפ היִאיִבנ :רקפל ומרג +
 הלוע השעי אל הָברְקְּב קידצ הָוהְי :הָרות ֹוסְמָח שדק ה

 לוע עדוידאלו רע אל ראל תי ֹוטָפָׁשִמ רקבכ רקבּב
 תצוה יִּתְבְרַחָה םֶתונפ ּומשָנ םיוג יתַרְכה :תָׁשְב 6
 יּתְֹמֲא :בשוי ןיאמ שיאדילכמ םֶהיִרע ודצנ רבוע ילּבִמ ז

 -רֶשֶא לכ הָנועִמ תֶרָכַידאַלְו רסומ יחְקַּת יִתוא יֵאְריתְדַא
 ןכְל :םֶתּוליִלָע לפ ותיחשה ומיכשה ןכָא היִלָע יִּתְדְקפ 5

 ףסָאל | ימפשמ יכ רעל ימוק םויל הָוהְיְדםִאְנ ילהוכה
 יִפָא ןורח לכ י יִמעְו םהילע ךפשל תוכלממ יצבְקְל םיוג

 םיִמַעְדְלֶא ךפִהֶא זָא"יכ :ץראהדלכ לכָאתיתֶאנְק שאב כ 9
 ;דָחֶא - ודְבעְל הוה םשְּבםֶלַכ ארקל הָרּורְב הָפְׂש

 םויכ :יִתָחְנִמ ןלְבו יצופדתב יִרְתְע שוכדירהנל רבעמ |,
 |זָאדיִּכ יב תעשפ רֵׁשֲא דיתליקע לכמ + שיבת אל אוהה
 רהב דועהַהְבְנְ יפתחאל ףךתואנ יוילע ךפרקמ ריִסֶא

 * הֹוהְי םֵׁשָּב וסחְו לדו יִנָע םע ְּךּבְרקְב יִּתְרַאְׁשהְו + :יׁשְדָכ ו?
 -אלְו בכ ּורְבַדְידאְלְו הלוע ושעידדאל לַארשִי תירָאש וג

 ןיאו יצְבְרְו וערו הָמָהיִכ תָמְרַּת ןיִשְל םָהיִפְב אצְמ
 יולעו יחמש לארשי ּועיֵרָה ןויצדתב נר :דירחמ 4
 ףבוא הפ ךיטפשמ הוהי ריִסַה :םֶלָׁשורְו תב בללְבִב וט
 םִַּב :הֹוע ער יאְר'תזאל ְךַּבְרקְב הָוהָי | לאט ןו למ 16

 יד ופריזלא ןויצ יארית"לַא םלשוריל רַמָאְי אוהה
 הוהי תי =

 יארת איכ .15. ק"ב מק +. 2. 5. 'ג ושאר א'כ צ. 13. יב
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 גז זדָתְמְשְּב ךיִלָע שישָי עישוי רובִג ִּבְרַקְּב ךוקלֶא הָוהְ
 יִּתְפַסָא דעוממ ןנונ :הָנְרְב ךיַלָע לִי ּותְבַהֲאְּב שירָחָי 1

 ופ "ללָכְַתֶא השע יִנְנַה :הָּפְרָח היָלָע תֶאשמ יָה ממ
 ץּכקא הָחַָּהְו הָעְלָצַהתֶא יִתְעשוהְו איהה תַעּב ךָנעֶמ
 כ איִהֶה תַעָב םֶתְׁשּבץֶרָאָה"לֶכְּב םשלו הלהְתל םיִּתְמְשְו
 ובשל םֶכְתֶא ןתָאיִּכ םֶכְתֶא יִצְבַק תַעְבּו םֶכְתֶא איִבָא
 םֶכיִניִעְל טְכיִתובְׁשתֶא יישב ץֶרֶאָה ימע לַכְּב הָּלֵהְתַלְו
 :הָוהְי רַמָא

 ה 3

LIBER HAGGAL 
 ככ
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 א ךָחֶא םִיְּב יששה ׁשֶדֹחַּב ּךָלְמַה שוירדל םִיַתָׁש תנָשְּב
 זן לָבָבְרְזלֶא איכה גַחיריְב הָוהְיירַבְר הָיָה שדחל
 ןקפה קָרציהְיְרְּב עָשוהְיילַאְו הָדּוהְי תחפ לֶאיִתְלַאְש

 הוה םָעָה מאל תֹואְבְצ הָוהְו רֶמֲא הָּכ :רמאל לֹדָגַה 2
 רַבָד יהו | :תֹנְבַהְל הָוהְי תיִבתַע אָּבדִתָע אָל ּוְמָא 3
 תָבׁשְל םֶתֵא םֶכָל תעה :רמאל איִבְנה יניב הוה +

 ה הָוהְי רַמָא הָּכ הָתַעְ :בָרָח הוה תִיָּכַהְו םינּופס םָכיִּתָבְּב
 אָבָהְוהַּבְרַה םָתְעַרְז :םֶכיֵכְרַּד-לַע םֶכְבבְל ומיש תֹואְבְצ 6

 ךיִאָו ׁשֹובְל הָרְכְׁשְליִאְו ותֶש הָעְבְשְלְיִאְו לֹוָכָא טֶצִמ
 :הָּכ = ּובּקְנ רֹוָרָצ-לֶא רכּתְׂשִמ רַּכַתְשִמַהו ול םֶחְל

 ּולָע :םָכיִכְרַּדהלַע םֵכְבַבְל ומיש תִֹאָבְצ הָוהְי רַמָא 8
 רַמָא ָךֵכָכֶאו וֶּפהַצְרִאְו תיבה נבו ץע םתאבַהו רֶהָה

 הוהי
 יחק הדבְבאו יז. 8. *א | םהוטיעל אמץ.20.  ךילע אמ .x 18. ב
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 יּתַהַפנְו תיבה םָתאֵבָהְו טְעמְל הנה הֵּבְרַה"לֲא הָנָפ :הוהְי 9
 כַרֶח אּוהירשא יִתיּב ןַעי תֹואְבְצ הָוהְי םִאָנ המ ןעיוב
 מש יִאָלְכ םכילע ןכילע :ותיֵבְל שיא םיִצְר םתאְוי
 -לַעְו ץֶרֶאְהלַע ברח אָרְקֶאו :הלובי הֶאְלָכ ץֶרֲאָהְולטמ ג

 רׁשֲא לַעְו רָמְצִהדלַעְו שוריתהחדלעְו ןנדה"לעו םירהה
 עינייִלְּכ . לו המַהְבַה-לעְו םדֶאָה-לֲעְו הָמְרֲאָה איצות

 -ןּב עשוהיו לאיתְלׁשוְב | לַבְּבִרז משו | :םָפַכ מ
 רוה לב םֵעה ראש | לכו לודגה ןהפַה קָדצוה
 דיה: וחְלְש רֶׁשֲאַכ איבְנה נח ורְבּדִַלַעְו םָתֵֹהְלֶא

 דאלמ ונח ראל = :הוהי ינפמ םעֶה ואְריו םֶהיֵהְלֲא 9
 :הְיהיםָאְנ םֵכָתא ינַא רמאל םַעְל הָוהְי תוכאלמב הוה

 -תֶאְו הדּוהי תהפ לאיִתְלשךּכ לֵבָּבְרז הורדתָא הוה רעו 4
 תיִרֵאַׁש לֿפ חורתֶאְ שולה ןהפה קֶדְציהְיְִּב עָשוהי חור
 :םֶהיִהְלֲא תֹואָבְצ הָוהְידתיִבְּב הָכאָלְמ ּושַעַו ואביו םַעָה

 םיתש שב יששפ שרחל הָעָבְִאְוםיִרְשָע םְּב | יש
 :ךלִמַה שול
 | Car. 1 J ב

 נחרב הוהידרבד הָיָה שדְחל דחו םיִרָשְעְב יִפיִבָשַּב א
 חקפ לאיִּתְלָשְַּב לֶכְבְרְויִלֶא אָנירְמֲא :רמאָל איִבְנה *

 תיִראשיִלֶאְו לוָדָנַה ןהפה קָדְצוהְיְרּ עשוהי"לאְו הָדּוהְ
 תיבְהְיתֶא הֶאְר רש רֶאְשִגַה םֶכב ימ :רָמאָל םֶעָה 3

 תוולַה הָתַע ותא םיאר םֶּתַא הָמּו ןושארַה ודובכב הוה
 הוהידדפִאנ ו לֵבְּבְרְו קזח הָּתַעְו :םֶיִנְעְּב ןיאָכ ּוהְמָכ +

 זבעלָּכ קוחו לורה ןחפה קָדְצוהְיִִּב עָשוהי קח
 :תֹוִאָבַצ הֶוהְי םֶאְנ םָכָּתא יִנֲא-יכ ושעו הָוהְידםאְנץֶרָאָה

 יִחּורְו םירצממ םֶכְתאַצְּב םֶכְּפא יִתֵרְּכ רֶׁשֲא רָּבִּדַהתֶא ה
 הָוהְי רמָא הָכ יכ :ואָרותלַא םכְכּותְּב תָדָמֹע 6

 םִימְׁשַה--תֶא שיעְרִמ יִנָאְו איה טעמ תַחַא דע תואָבְצ
 -תאו
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 ז "לָּבדתֶא יתשערהו : הָבָרְחָה"ִתֶאְוםיַה-תֶאְו ץֶרָאָה"תֶאְ
 הוה תיבהזתֶא יתאלמו םטַהלְּכ תַדְמֲח ואבו םיוגה
 8 זבָאְנ בקו יל ףסכה יל ֹותִֹאְבְצ הוה רַמָא רֹוָכ
 ײךורֲחֲאָה הזה תיבה לובָּכ הָהָי לדְנ :תואְבְצ הוה
 פולש ןֵּתֶא הָוַה םָקָמַבּו תוִאְבְצ הָוהְי רַמָא ן ןוׁשאָרָהְִמ
 ו יִעיִשְתְל הָעְּבְראְו סירב :תואְבִצ הָוהְי םָאְנ
 תיְבְגַה יגחדדוב הֶוהְיירבָּד הָיָה שויִרְרְל םיִתְש תַנָשְּב
 וג םנֲהְכַה-תא אנדלאש תואבצ הוהי רַמֶא הפ :רמאל
 ג: עג ודב ףנככ שדט"רשב שיאדאשי!ןה :רמאל הרות
 -לָאְ ןמש"לא | ןייהדלָאו דינה"לֶאְו םֶהְלַהדלֶא ּופְנְכּ
 3 רָמאַּו :אל ּורמאֹו םיִנָהְפַה נעו שדיה לֵכֲאמילכ
 .םינהכה נעו אמטיה הֶלֲא-לְבְב שָפְנאָמְמ ענודסַא יח
 4 יוגַהדןְכְו הֶזה"ַעָה ןִּכ רָמא ינח ןעה :אָמטְי והמאה
 רְׁשֲאּו םַהירְי הׂשעמ=לְּכ ןכְו ההייסאנ נפל הוה
 וט םויהדןמ םכבבל אָנדומיש הֶתַעְו :אוה אמט םש וביִרָקִי
 :קדוהְי לָכיְִּב ןְבָאדלֶא ןֶכָאְיּוְש םֶרֶטִמ הָלְעַמְו הזה
 15 =לֶא אב הרשע התיהְו םיִרָשָע תמרעדלא אב םֶתְויַהמ
 וז יִתיִכִה :םיִרְשִע הָתְיָהְו הרופ םישמָח ףשהל בקיה
 בכדי הׂשעמלּכ תֶא רכבו ןוקריבו ןופְרשּב םֶכְתֶא
 ג םַּהְִמ םָכְבְבְל אָנומיש ההיא יִלֶא םֶכְתֶאְריִאְ
 םיהמל יעישְתל .הָפּבְרַאְו םיִרָשַע םוימ הֶלָעִמְו הזה
 נפ עמזה דועה  :םֶכְבְבְל ומיש הוהילכיה דָסִידרֶשֶא
 תש אל תזה ץעו ןומרהו הנאתהו ןפוה"דעו הדונמּב
 כ -לֶא תיִנש | הָוהזרבְד יה = = רבא הזה םזה ךמ
 21 לֵבְּבְרְז-לֶא רֹמָא :רמאל שחל הָעְּבְרַאו םיִרׂשְעּב יח
 :ץֵרָאָה-תֶאְו םמְׁשַה-תֶא שיִעְרמ יִנֶא רמאל הָדּוהְי-תַחַ
 22 םםיוגה תֹוכְלִמִמ קח יִּתְדמְׁשִהְו תוכלממ אָפ יִּתְכפָהו
 יתכפהו ~ on ו-70
 לא א"כ ל. 0.
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 שיא םֵהיֵבְכָרְו סיס ּודְרָו ָהיבְכָרְו הָבָּכְרִמ יִתְכַפָהְ
 ַּחקִא תֹואָבְצ הָוהְייִאְנ אָהַה םיַב וויחֶא בֶרָחְּב
 םֶתוחַּכ ףיִתְמשו הָוהְידִאְנ יְִּבַע לֶאיְִלַאָשְּב לָבְבִר

 :תְִבְצ הוה םָאְ יִתְרְְב בי

tO Co 

TT nom 

1 

LIBER ZACHARIAZ. 
Tren: 

CAPUT IN | 
 הָוהְי-רְבד הָיָה שוירְדל םִיִתַש תנְׁשְב ינמשה ׁשֶדֹהַּב א

 החי ףצק :רמאל איבה ודעְדכ הכרוב היְרְכְזלֶא
 זדָוהי רמָא הָכ םהְלֶא תרמו :ףצק םכיִתֹוכַא--לע
 םכיִלֲא בּושָאְו תִאָבצ החי םִאְנ ילא ובוש תואְבְצ
 ..הוארְק רֶׁשֲא םֶכיֵתֹוְבֲאָכ זֵהת-לַא :תאְבִ הָוהְי רַמָא
 תואכצ הָוהְי רמָא הכ רמאל םינשארה םיִאיבְנַה םהילֲא
 ועמש אלו םיערה םכלילעמו םיִעָרָה םֶכיִכְרַּדִמ אנ ובוש
 םיאבְנהְו םהההיא םֶכיִתוְבֲא :הָוהיהםֲא ילא ובישקח"אְלו
 יִדְבְעְתֶא יתיוצ רֶׁשֲא ילחְו יִרָבְּדו ךא יְהִי םלועלה
 םמז רשאפ ורמאיו וכושיו םכיִתבֲא וגישה איִלַה םיִאיִבְגַה
 :רֶׁׂשָע כ וניללעמכו ינִבְרְדּכ וכ תושעל 3 תואָבְצ היה

 -אוה שדה רְׁשְעיִתְׁשעְל הָעְּבְרַאְוםיִרְׂשעםּוּב = ּונָּתֶא 7
 לא הָוהְיירַבָּד הָיָה שוירדל םיִּתָש תנָשְּב טְֶבָש שֶדֶח

 הֶלְיִלַהְויתְיִאְר :רמאל איִבְנה אודעדּב וחְיְכְרְּבְרּב הֶיָרַכְ 5
 םיִסַדַהַה ןיב דמע אּוָהְו םדֶא םּוס"לע בכר שיאדהוהו

epרשא יקשה יג  

to 

₪5 

 ו

5 

 = ריהי ט 4
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 :םיִנָבְלּו םיִכָרְׂש םיִמָדֶא םיסוס ויָרָחַאְו הלצמב רשא
 ינא יִפ רבדה ךאלמה ילא רָמאָנ ינדא הלא"המ רמאו
 םיקרההְךיב דמעה שיִאָה ןעמ :הֶלֶא הֶמִהדהְמ ךאְרא
 ונע .ץֶראּב ךלהֶתהְל הָוהְ חלש רׁשֲא הלא רמאיו
 ונְכְלַהְתה ורמאַָו םיפדהה ןיפ דמעה הֶוהְי ךאלמדתֶא
 וה ךאלמ ןעמ :תָטָקׂשְו תָבָׁשי ץֶרָאָהילְכ הנהְו ץֶרָאְב
 -זרָא םהרחהאל התא יִתִמ--דע תֹואְבצ הוי רמאיו
 :הָנׁש םיִעְבַש הֶ הָתְמְַז רשא הָדּוהְי יֵרְע תַאְו םלֶשורְ
 זכיִרְבִּד םיכוט םיָרָבּד יִכ רבה ךאְלמהתֶא הָוהְי ןעו
 הפ רמאל אָרְק יִּב רבדה ּךֶאְלמה ילֶא רַמא :םיִמחנ
 ;הָלּוְ הָאנק וצל םֶלשּוריִל יתאנק תֹוִאְבִצ הָוהי רַמָא
 וט יתפצק ינא רשא םיננַאשַה םיוגה"לע ףצק יא לוד * ףצקו
 8 יִּתְבַׁש הָוהְי רָמָאדהְכ ןפל :הָעְרְל ורע הָּמֵהְו טעמ
 תוָאְבִצ הָוהְי םָאְנ ּהָּב הֶנָכִי יִתיִּב םימָחְרִּב םלשוריל
 גז ַמֶא הֶכ רמאל אָרְק | דע :םֶלָׁשרי-לע הטנו הי
 דוע הָוהָי םַהנְו בוטמ יִרָע הָנצּופְּת דוָע תואְבצ הוה
 :םֶלְּריִּכ דע רַב ןויצתא

 6. ב

 ג א "לֶא רפאְו :תונְרְק עבר הגה ארו ןניעתַא אשַאְּ
 תרונְרְפַה הֶלֶא יִלֶא רמו הָלאדהַמ יב רבדה אלמה
 3 ינָאְרְא = = םֶלָשּוְרִו לֵאְרְשִתֶא הָדוהְידתֶא ורז רשא

>5 

- 

rs - 

 1 כ

I 1 

1 = 

 4 תושעל םיִאָב הלא המ רַמאָו :םיִשְרָח הָעְּבְרַא הָוהָ
 דיִפְּכ הָדּוהְידתֶא ורזזרשא תֹונְרְּקַה הלא רמאל רַמאיו
 ;תוחל םֲמא ריִרֲחַהְל הָלֵא ואבו ושאר אָׂשְנזאְל שיא
 :הָתורְל הָדוהי ץרָא-לֶא ןרק םיִאְשְנַה םיטה תֶנְרק"תֶ

 ה :הָּדמ לָבָח ודָיְבו שיא-הנהְו אראְו ני אָׂשְֲ
 8 םבלֶשּוְרידתֶא דֹמָל ילא רֶמאֹו ףלה הָּתַא הָנָא רמאָ
 תוארל SRS גג |

 ירק וקו ד. 16. יא
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 רֶבדַה ךָאלמה הָגהְו :ּהָּכְרֶא הפכו הָּבַחָר"הַמּכ תואְרל ז
 ץֶר ולא רֶמאֹר : :ותאְרְקְל אצי רַחַא דאלמו אצי יב 8
 ברמ םַלָשוְי בשת תוזרפ רמאל ולה רענַהדלֶא רב

 תַמּוְח הָוהְידםִאְ .הל"היהא נאו :הָבותּב הַמַהְבּו םֶדֶא 9
 ופנו יוה יוה :ּהָבֹותְב הָיְהֶא דובָכְּו ביִבָס שא י

 םִימְׁשַה .תוחור עַּברַאֿכ יִכ הָוהְידדםָאְנ ןופָצ ץֶרָאמ
 תרֶבָשי יטלמה :ןויצ וה :הֶוְיסִאג םֶכְתֶא יִתְשְרפ ו
 דובָּכ רֵהַא תואָבְצ הָוהְי לַמָא הֶכ יִּכ ;לֶבְּבדתַּב 9

 עֶנֹנ םֶכָּב עגנה יִּכ םֶכְתֶא םיִלְלַשה םיֹוגַה"לֶא ינחלש
 ילֶלָש יָה םָהיִלָע יִדָידְתֶא ףינמ יננה יכ ונע תַבָבְּב 3
 נר :יִנֲחְלְׁש תואְבַצ הֶוהְייְּכ םעְעַד םהידבעל 44

 :הָוהי-םֲאְנ ךכותב יִתְנְכשְו אָכרינַה יִכ ןיצדתב יִחְמְשְו
 םעל יל .ויקְו אוהה םּב הָוהידלֶא םיֵבר םיונ לנו ומ

 :ּדילֲא ינחלש תואְבצ הֶודייְּכ תעלו ךּותְב יִתְנכְְׁ
 רַהְבּו ׁשֶדָכַה תמדא לע וקְלָח הָדּוהְידתֶא הָוהְי לה 9

 רט יִּכ הוה פִמ רׂשבי-לְּכ סה :םֶלׁשהיִּב רע וז
 :ושדק ןוִעממ

Car. IL. 2 2 

 הדוהי אמ ינפל דמע לודגה ןקפה ַעׁשהְי-תֶא נאָר א
 ןמשה-לֶא הוה רמאו :נמשל .וימיהלע מע ןמְׁשַה ל

 םָכְׁשויּב רחבה ףְּב הָוהְי רַענו ןְטְשַה ְּּב הָוהְי רע
 םיִדְנְב שובל הָיָה עשוהיו :שאמ לַצמ דוא הז אוְלַה ג
 םיִדְמָה--לֶא רמאל ןעו :ךָאְלִמַה נפל .דמעָו םיָאוצ +

 וילא רַמאו וילעמ םיִאֹצַה םיִדנְבַה ּוריִסָה רמאל ונפל
 רַמאָו :תצְלֲחִמ ד ִָּתֶא ט ׁשּבְלַהְו ףנע לילעמ יּתְרַבַעָה הֶאְר ה

 -לע רֹוהָטַה ףנְצַה מישו ושארדלע רוהט ףנָצ ומיִׂש
 דאלמ דעה :ךמע הוה ךאלמו םיִדנְב ודָשְְל ושאר 5

 הוהי
 הכטחו תכשל סנו ךתולעהב חרטפה +. 14. = עבראב א'כ +.10. ירק ולא +. ב
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 ז יֵכָרְדְבדסִא תֹואָבצ הָוהְי רמְאהְכ :רמאל עׁשֹוהיְּב הָוהְי
 יִתיֵב-תֶא ןידָּת הָתַא-םנְו רמשת יּתְרַמְׁשִמ-תֶא םָאְו לת
 םיָדְמְעַה ןיכ םיִכְלְקַמ דל תת יָרצֲחיתֶא רַמָׁשִּת םַנ
 8 ליעְרו הֶתַא לדה ןהכה | עׁשֹוהְי אנעמש = :הָלֲאָה
 -תֶא איִבְמ יננחְדיְּכ המה תפומ ישְנַאהיִּכ דינפל םיבשיה
 9-ָעְשוהְי ינ נפל יִּתַמְנ רֶשֲא ןְבֲאָה הנה | יִּכ :חמצ יֵּדבַע
 הָוהְי םאְנ ּהמתפ חתפמ יה םיניע הָעְבְׁש תחא ןבָאדלע
 י כויּכ :דָחֶא םִיְּב איָהַהץֶרֶאָה ןנע-תַא יִתְשִמּו תֹואָבְצ
 תַחַתַלֶא והערל שיא ואְרְקת תואְבְצ הוהְי םאְנ אהה
 :הֶנֲאְת תחתון

 -9 0 ד

 א :ותְנשמ רועיירשא שיא יִנֵריעו יב רבה אלמה בשיו
 2 תררוגמ .הגהְו יתיִאָר רמאי) הָאר הָּתַא המ יֵלֵא רָמאיו
 הָעְבְש ָהיִלָע הימרג העבשו השאר-לע הלו ּהֶּלִכ בֶהָו
 3 םיתוז םִנשּו :השארדלע רשא תורנל תוקְצּומ הָעְבִשו
 4 רמאו ןעאו :הלאמש-לע דָהָאְו הלה ןימימ דָחֶא היל
 ה ְךָאְלמַה ןעַ זירא הָלא המ רמאליִּפ רבה אלמלא
 רמאָו הָלֶא הָּמָהְדהְמ תְעַדי אולה ילא רָמאַָו יב רבדה
 6 דלֶא הָוהְיירַבְּד הֶז רמאל ילא רמאו ןענ :ינַא אל
 רַמָא יַחורְבדסִא יכ ַחַכְב אָלְו לחב אל רמאל לבָּברז
 ז רשימל לֵבָּבְרְז ינפל לודגהדרה הָתַאדיִמ :תוִאְבִצ הוה
 .:הל ןח | ןח תואָשִּת השאה ןֵבֲאָה-תֶא איצוהו
 5 הזה תיבה דסי לבב ידי :רמאל יִלֶא הוהי-רבְד יה
 :םכילא ינחְלש תואָבְצ הָוהידיכ עדו הנעת ויד
 י ךְִּב לידה ןֶבָאְהְדתֶא יאָ וחמש תונטק םויל וב ימ יִּ
 -ככב םיטטושמ המה הָוהְי יניע הָלֶאדהְעְבְש לֵבָּבְרו
 וג "לע הָלֶאַה םיִתיוַה ינשדהמ יְלֵא רמאו ןעאו :ץֶרֶאָה

Toןימי  
 ןאכ דע צץ. 7. יוקרמאוז.2.יד ל'צכ . 0.3
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 וָלֲא מאו תינש ןעַאְו :ּהָקֹואֹמְׂשזלַעְו הָדנְמַה ןיִמָי ו
 בָתֶזה תּורתְנצ ינש דב רָׁשֲא םיוה ילבש יִתְשדהמ

 תוְלַה רמאל יִלֶא רֶמאַו :בהוה םֶהיִלָעַ םיקירָמָה 3
 גב יִנָש הָלֶא רֶמאֹו :ינֹרֲא אל רמו הלאה ָתְעַדָי 4

 :ץֶרָאָילּ ןודאילע םיִדִמְעַה רה
 .Car. V ה ה

 רֶמאֹו :הָפָע הָלְנְמ הגהְו -הֶאְרִאְו ינע אָשֶאְו בושָאְו אל
 ההְכְרֶא הָפָע הָלְנַמ הָאר יִנֶא רמאְו האר הָּתַא הָמ ילא

 תא יִלֶא רֶמאֹו :הָמַאָּב רָשָע הָבִחְרְו הָמֵאָּב םיִרְשָע 3
 המ בנגה-לְכ יִּכ ץֶרָאָה-לְכ ינפ"לַע תאצויה הָלֶאָה

 םֶאְנ ָהיֹתאָצּוה :הקנ ָהומְּכ הזמ עֶבְׁשגההלְכְו הל ָהומָּכ 4
 ימְׁשַּב עְּבְשִנַה תיִּבלֶא בָנגַה תיבְדלֶא הֶאְבּו תואְבְצ הוה
 :ונְבַא-תֶאְו ויצַעְדתֶאְו ותַלְכְו ותיב ךותְּב הנ רקשל

 הֵאְרּו ליניע אָנ אש ילא רמו יב רבדה אלמה אצה ה
 הָפיִאָה תאָז רמאו איה-המ רמאו :תאוה תאצויה המ 6
 תֶרפע רָכּכ הנה :ץֶרֲאָה-לְכְב ם םיע תא] רַמאיו תאצויה 7
 רמו :הָפיִאָה ךותְּב תֶבָשוי תחַא הָשֶא תאו תאשנ 5

 -תֶא ךלשיו הָפיִאָה ולא התא ךלשינ הָּעְשְרֶה תא
 םכיתש הָגהְו אָרֲאְו יניע אָשֶאְו :ָהיפ"לֶא תֶרְפּועָה ןֶבֶא 9

 הָדיִסֲחַה יִפְנכְּבםִיִפְנְ הָיִהְלוסהיפנכב חור תואצוי םישנ
 -לֶא רמאו +:םִמְשה ןיכו ץֶרָאָה ןיכ הָפיִאָה"תַא הָנטתַוי

 :הרֶפיִאָהְהַתֶא תוכלומ המה הָנֲא יִּב רבדה ךאְלמה
 הָחיִגַהְו ןֶכּוהְו ךַעְנַש ץֶרָאְּב תב הֶל-תונבל ילא מא גג

 : הָתְנְכְמִלַע םש
 ג ]

 תרואָצְי תובְּכְרִמ עַּבְרַא הָגהְו הֶאְרֶאְו יניע אָשֶאְו בָשֶאְו א
 הָנׁשאָרְה הָבְּכְרִמִּב :תֶשחְנ ִרֶה םיִרָהָהְוםיִרָהָה יִנֶש ןיֶבִמ ג

Rlםיסוס ה = ה  
 הפו יהה צ. 11. | א ופה ף.9 ה חזה ףטחב 'בה לוג הפו ישה צץ. 12. הרוח ז. 1 ד
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 :םיִרֹהְׁש םיפוס תִיִנשה הָבְּכְרַמַבּו םיִמְדֲא םיָּוס
 תיִעָבְרָה הֶבָכְרִמבו םנְבְל םיסופ תישלשה הָבָּכְרמַּו
 רבדַה ּדֲאְלמַהילַא רמאָו ןטאו :םיִצמַא םיִּדְרְב םיפוס
 עָּבְרִא הלא יִלֵא רמאו ְדָאְלִמַה ןעו זינד הָלֶאְזהִמ יב
 ץֶרָאְה"-לְכ ןורָא-לע בצנתהמ תואְצְי םימשה תור
 ןופצ ץֶרָאדדלֶא םיִאְצוי םיִרֹחַׁשַה םיִסּופַה ּהָּבדרֶשֶא
 ץֶרָא--לֶא ואְצְי םיִדְרְּבַהְ םֶהיֵרֲחַא--לֲא יִאְצי םיִנָבְלְַ
 ץֶרֶאְּב ךלהְתהל תָכֹלְל ושקבננ ואצי םיִצְמֲאָהו :ןֶמיּתה
 קעמ :ץֶרָאְּ הָנְבַלַהְתִִ ראב וכלהתה וכל רמא
 וחינה ןופצ ץֶרָא-לָא םיאצווה האר רמאל ילֶא רדיו יא
 ;רָמאל יִלֲא הוהיזרבד יהו = :ןופְצ ץראְּב יחורדתֶא
 רעו תאמו היבט תאמ ידלהמ הלוגה תאמ הוקל
 הֶיְנַפְצְִב ישאו תי תאְבּו אוהה םיַּב הָּתַא ָתאָבו
 תרורטע תיִׂשְָו בקזו"ףסכ תחקלו לבב יאָּבירִׁשֲא
 תְרמָאְו :לודנה ןהכה קָחְציִהיְּב עשוהי שאָרְב תמו
 חמָצ שיאדהנה מאל תיִאְבִצ הָוהָי רמָא הכ רמאָל לא
 הדב אה :הֶוהְי לכוה-תַא הָנְבּו חמי ויָתָחַַּמּו ומָׁש
 יה ואסי לשמו בש דוה אָׂשדאוְהְו הוה לה "תֶא
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rsd kaכול הינפצדב כ הל היעדילו ה  
 יט םָּתעַדִִו הוה לָכיִהָּב ּונְבּו ואבי | םיקוחרו :הוהְ לָכיִהְּ

 ןיעמָשת עומשדסא הֶיָהְו םָכילֲא יִנְהְלַש תוִאְבִצ הוה
 :םֶכיִהְלֶא הָוהְי לוקְּב

CaP: NOTְז  

 א =לֶא הָוהְי-רבְד הָיָה ךלמַה שוירדל עַּבְרַא תנְׁשִּב יה
 2 דתי הלשיו :ולסכב יִעְׁשּתַה שדחל הַעְּבְרַאּב הָיְרַכְ
 :קרָוהְי ינפיתֶא תולחל וׁשנֲאַו ךלמ םַרְו רֶצארְש לא

 רמאל הא | לז ה ה ו
 ליצכ .1.% קחב מק ץ.12. | ורמאיו ןיויבס ט. 3
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 םיִאיִבְנַה-לֶאְותֹואְבְצהְוהְ-תיִבלרְׁשֶאםינֲהְבַה-לָארמאל 3
 זר יִתיִשָע רֶׁשֲאַּכ רזגה יִׁשֲמֲחַה שֶדְחַּב הָּכְבָאַה רמאל

 :רמאל יֵלֲא תֹואְבְצ הָוהְידרַבְּד יִהָיַ :םיִנָׁש הָמָּכ 4
 םתְמַציִכ רמאל םֶנְְבַה-לֶא ץֵרֶאָה םעלְכלָא הֹמָא ה

 ינּתמִצ םֹוצָה הָנָׁש םיִעְבש הֶזְו יעיִבשְבו יׁשיִמֲהַּכ דופְסְו
 םֶתֵאְו םילכאה ם םָּתַא אלַה ותשת יֵכְ :לכאה יכו נא 6
 דָיְּב הוי אֵרְכ רֶׁשֲא םיִרְבְדַהְדתֶא אולַה :םיִתֹׂשַה ז

 הירש הול תָבָׁשי םלשורי תויהב םינשארה םיִאיבְגה
 הָוהְידרְבְה יהו :בשי הָלפְשַהְ םֶנְנַהְו היִתביִבְס 8
 טַפְׁשִמ רמאל תֹואְבְצ הָוהְי רמא הפ :רמאל הירכְז-לָא 9
 המלא :ֹיֵחָאדתֶא שיא ושע םימחְרְו דסַחְו וטפש תַמָא י

 ובשחַת"לַא ויחֶא שיא תערו יקשעתדלא יִנָעְו ךג םֹוָתְו
 םֶהיֵֶאְו תרְרס ףַתְכ ּנְהַ בקהל ואמו :םֶכְבְבְלִּב 1
 הָרותָהדתֶא עמְשִמ רימש ומש םפלו :עֹומָׁשִמ ודיִבְכִַה 9

 יב ֹוחּורְּב תֹואָבצ הוה הל רֶׁשֲא םיִרְבְּדַה-התֶאְו
 : תואְבְ הָוהְי תאִמ לדג ףצק יהיו םינשאְרֶה םיִאיִכְנה

 רַמָא עַמְשֶא אָלְו ואְרְקִיְזַכ ועמש אלו אָרְלְ"רֶשַאְכ יִהְיו 8
 זםועדיאל רשא טה לע םרְעַסֲאְו :תואְבַצ הוי 4

 -ץֶרֶא מישו בָשְמּו ךבעמ םֶהיֵרֲהַא המשי ץֶרָאָהה
 : :הָמָשְל הֶּדִמָח

 CaP. VIO. mM חה

 תואָבצ הָוהְי רמָא הָּכ :רמאל תואְבְצ הָוהְירְבְּד יָה א 2
 :חל יתאנק הָלודְג הָמַחְו הלודג הָאְנִק .ןויצל יתאנק
 םלׁשורי ּדוִתְּב יתנַכׁש וצל יִתְבש הָוהְי רָמָא המ

 רה תִֹאָבְצ הֶוהְידְדרַהְו תָמֲאָה רע םֶכָשּורִ הָאְרְקִּ
 טינק] ּובָשָי דע תֹואָבְצ הָוהְי רמָא הָּפ :שְדלה 4
 :םיִמָי בֶרִמ ֹודָיְב ֹוָתְנַעְׁשִמ שיא םלשורי תובחְרְּב תק

 תובחרו
 קוב ףמק צד. 3%
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 ה ָהיָתֹבְחְרִּכ םיִקְחְשְמ תֹוָדָלו םיִדְלְי אְלַמִי ריעה תובחהו

 8 תריִרָאְש יֵניִעְב אפו יִּכ תֹואָבַצ הָוהְי רמָא הָּפ

 :תֹואָבְצ הוה םַאְ אלפי יניִעְב-סִנ םהָה םיִשָיַּב הּוַה םַעָה
 ז ץֶרָאַמ ימעדתַא עישומ ננה תֹואָבַצ הָוהְי רַמָא הָכ

 8 ְךותָּב ונכשו םֶתא יִתאָבַהְ :שָמְשה אובְמ ץראְמּו חַרְמ
 תַמֲאַּב םיהלאל םהְל הָיהֶא יִנָאְ םְָל ילדווהו םלשורי
 9 םֶכיִדְי הָנקַַחְת תואָבְצ הָוהְי רַמָא-הכ :הקְדצבו
 םיִאיִבְנַה יפמ הָלֶאָה םיָרְבְּרַה תא הֶלֶאַה םִיִמָיַכ םיטָמשח
 ייפ :תֹנְּבַהְל לכיַהה תואְבַצ הָוהְידתיִב דסי םוְּב רשא
 הָמֵהְבַה רכשו הָיִהְנ אָל םֶדֶאָה רכש םַהָה םימוַה ג נפל
 -לָכְדתֶא חלשאו רצהְךמ לשיא אָבֹלְו אצוילו הנני
 11 יִנא םינשארָה םימיכ . הֶּתַעְו :והערּב שיא םֶרֶאָה
 12 םולשה עֶרְזיּכ :תֹואְבְצ הֶוהְי םָאְנ הוה םַעָה תיראשל
 נתי םִימָׁשַהְו הלּוביזתא ןתת ץֶרֶאָהְו הירפ ןתת ןפנַ
 : קדלאדלָכתַא הוה םַעָה תיִרָאְשדתֶא יתְלְַנהְ םלמ
 15 תיכו הָדּוהְי תיִּב םִיוְּב הֶלְלְק םֶתֵָה רֶׁשֲאַּכ הָיָה
 ןאָרְיְתְדלֶא הָכְרְּב םֶתיִיְהְו םֶכְתֶא עישוא ןּכ לַארׂשי
 14 רֶׁשֲאַכ תואבְצ הָוהְי רמָא הפ ו גמפיה הָיְקוֲהָּ

 הדָוהְי רמָא יתא םֶכיֵתֹבֲא ףיצקהְּב םכָל עֶרָהְל יִּתַמְַז
 וט הֶלֲאָה םימיכ יִתֹמַמְזיִּתְבׁש ןכ :יתמחנ אָלְו תואְבִצ
 16 הלא :ּואָריִת-לַא הָדּוהְי תיבדתאו םלשּוריתֶא ביטיהְל
 תַמָא ּוהֹעריתֶא שיא תַמֶא ּוָרְּכִד וׂשֲעַּת רֶׁשֲא םיִרְבִּדַה
 וז ּוהָעְר תעֶר-תֶאוׁשיִאְו :םֶכיִרָעְשְּב וטְפְׁש םולש טַּפְׁשִמּו
 "תא יכ ּובְהֶאְתלַא רקש תעבְׁשו םֶכְבְבְלִּב ֹובְׁשְחַתלַא
 18 הוהיזרבּד יהָיו :הָוהְידִאְנ יתאְנָש רֶׁשֲא הֶלֶאילּכ
 19 יִעיִבְרָה םוצ תואבצ הוהי רמָא-הכ ;רֶמאָל ילֵא תֹואָבְצ
 -תיבל הָיהָי ישע םִֹצְו יעיבשה םוצו ישימה םוצו
 םולשהו תמאהו םיבוט םיִדעְמְלוהָחְמשְלּו ןָשָשְל הָדוה

 ובהא '
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 םיִמַע ּואְבְי-רִׁשִא דע תִֹאָבִצ הָוהו רָמְא הֶּכ = :ּובָהֲא
 רמאל תחא"לא תחא יבש וכלהו :תובר םיִרָע יֵבְׁשְו 1

 תואְבְצהְוהידתֶא שקבלו הוה נפתֶא תולחל ולה הכל
 שקבל םיִמּוצֲע סו םיִּבַר םיִמִע ואבו :יִנָאְדְנ הָכְלַא 5

 :הֶוחי ינפתֶא תולחְלו םֶלְשוריִּב תאְבְצ הָוהְיתא
 הָרָשע קיח רשא הָּמַהָה םיִמָיַּב תֹואָבַצ הָוהְי רמָא-הְּכ 8

 ידוהי שיא ףגְבב ּוקיִוחָהְו םיוגה תֹנְשְל לפמ םיִׁשנא
 :םֶכְמַע םיקלֶא ּנָעַמְש יִכ םֶכָמִע הָכָלְנ רמאל
 .Car.IX מם ט

 הוחל יִ וִתְחנִמ קשמדו ךרדח ץראְּב הוהירבד אשמ א
 רצ ּהָּב"לְבִנּת תמְחיסנו :לֶאְרְשִי יֵמְבִׁש לכְו םדָא ןיע 2
 ףְכָכירְבַעת הל רוצמ רצ ןְבַּתַו :דאְמ הָמְכַח יב כ ןֹוריִצְ 3
 הָּכִהְו הנרי נא קה :תוצוח טיט יח רַפָעָּכ 4

 השמ ךלמ רבא המבִמ שיבוהדיכ ורקע דאז לחה
 ןואְניִּתַרְכַהְו דיָּדְׁשַאַּב ךןממ בֵׁשְו :בשת אל ןולקשַאְו 6
 רֶאְשְ וש ןיֵבמ ויִצְקשְו ויפמ ויָמָד יתרְקַה :םיקשלפ 7

 :יִסּוביִכ ןורקעו הָדוהיִּב ףָלאְּכ הֶיִהְו וניהלאל אוהדסג
 רוע םהילע רבא בשמו רבעמ הָבַצִמ יתיבל יתינחו <
 ןויצדתב דאמ יִלנ :יִניִעְּב יתיִאְר הָתַעְדיִּכ שגנ 9

 עשו קידצ ל אובָי ךּכְלִמ הגה םֶלֶשּוְריתּ יִעיִרֶה
 "יתרְכהְו :תיִנתֶאְִּ ב רָיעלַעְ רומה-למ בכר נע אוה י

 =רנֲחְלַמ תֶשק הֶתְרְכִנ םֶלָשוְריִמ סוסו םִילְפָאָמ בֶכָר
 -יספַא-דע רהנמו םי-דע םימ ולשמו םיוגל םולָש רָב

 ןיִא רובמ דיִריְסַא יתחלש דפיִרְּב םֶדְּב ו תאדסנ :ץֶרֶא ג
 דיגמ םויה-םג הוקתה יָריִסֲא ןורצבְל ובוש וב םימ ו
 יתאלמ תֶשק הדוהי יל יִּתְברְד"יְכ :ךל בישֶא הנָׁשִמ ו

 םירפא bln וקו שי =
 אמקנ שה 4. עולמ צ. 9. א םוקמב יה צ. 8. יט
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 םֶרֲחְּכ ךיתמשו ןוי ךנְּב-לע ןויצ ךינב יִּתְרַרועְו םִיָרְפָא
 14 הָוהְי ינדאו וצח קרְּבַכ אָצְוו האדי םהילע והיו :רובג
 וט ןגְי תֹואָבְצ הָוהְי :ןמית תֹורעַסְּב .ךלחו עֶקְתִי רֶפושַּב
 ןוידומָּכ ּומָהְו ּותשו עלהינבא ושבכו לְכֲאְו םָהיֵלֲע
 15 םֶהיַהְלֲא הוה םפישוה :ַהָכְזמ תיִּכ קֶזְמַּכ 'אָלְמו

 דע תוססונתמ ךזנינְבַא יִ מע ןאַצְכ איִהַה םייכ
 גז ׁשֹוריִתְו םירוחב ֶָד ויפידהמּו ובוטדהמ יִּכ :ותְמְדַא
 : תולתְּב םֵבֹונְ

8 CAPRA 

 א םיויוַח הׂשֹע הֶוהְי שוקלמ תעְב רֶטְמ הוהְיִמ ּולֲאׁש
 םיפְרִתַה יִּכ :הָדָׂשַּב בש שיאל םהְל ןִתִי םשְנזְרֶטמּו 2

 ורבה אָושה תומלחו רקש וזה םיִמְסוקַהְו ןואדּורְּבד
 :הער ןיאדיכ ונע ןא מכ ּועְכְנ ןכדלע ןומחני לָבָה

 הָוהְי דָכָמיָּכ ִוקפֶא םיִדותַעָהְדלַּעְו יא הָרִח םיִערָה"לֲע 3
 ודוה םּוסְּכ םתוא םֶשְו הָדּוהְי תיִּבדתֶא ורְדָעדתֶא תואְבַצ

 זדמחְלמ תשק ונממ דתי ונממ הנפ מממ :הָמָחְלִמַּ 4
 ה טיִמְּב םיטוב םירפנכ ּויהְו וחי שגונדלָכ אצי ומממ
 יבכר ושיבהו םָמִע הָוהְי יִּכ :מֲהְל המֲחְלִמַב ג תוצוח
 עישוא ףסוי תיּבתֶאְו הדוהְי תיבת | ִתְרַּבגָו : םיסוס

 יִכ םיִתְחנ--אְל רֶׁשֲאַכ יָהְו םיִתְמַחְר יִּכ םיִתֹובְׁשוֲהְו
 חַמְשְו םִיִרְפָא רֹובְנְכ יהו :םִנֲעֲאְו םֵהיֵהְלֲא הָוהְי נָא
 :זרוהיב םָּכְל לג ּוחַמְשְו וארו םֶהיֵנְבּו ןייהומכ םָּכל

 ּובָר ֹוָמכ ּוֵבָרְו םיִתיִדפ יִּכ םֵצְּבִקַאַו םֶהְל הָכְרְׁשִא 8
 םֶהינְּב-תֶא וו ירו םָקַחְרמבּו םימעָּב םַעְרְזֶא 9

 י לאו  םָצְּבְקַא רֵּׁשֲאָמּו םירצמ ץֶרָאמ םיִתובָשָהְו ּובְָׁו
 וו םיכ רַבְעְו :םֶהְל אמי אָלְו םֵאיכֲא ןוְבְלּו רעלג ץֵרָא
 דֵרּוהְו רו תולוצמ לכ ו ושימהו םיִלְג םָיִב הָּכַהְו הָרְצ
 ןואג ל

 שכ

 -ב

 62 קיוב ץמק +. 14. יט
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 ומשבו הָוהיִּכ םיִּתְרַּכְִו :רּוסִי םירצמ טבשו רושא ןואְג 9

 : הוי םֶאְנ וכְלַהְתִי
 .Car. XI אי אי

 ׂשּורְּב לליַה ְּיוְרֲאַב שא לכאתו ףיַתְלד ןנְבְל חָתְּפ א ג
 יִכ ןׁשְב ינולַא ולילה ודדש םיִרַּא רשא זָרָא לפניי

 םָּתְרַַּא הָדְדש יִּכ םיִעְרַה תללי לוק :רֹוצָּבַה רעי דרי 8
 רֵמָאהָּכ | :ןֵּדְרַה ןואָנ דָהש יִכ םיִריִפְכ תנאש לוק 4
 גרה ןָהנְק רֶׁשֲא :הָנְרָהְה ןאצהתֶא הער יֵהְלֲא הוה ה

 םיִעֶרְו רשעאו וה ְךוָרְּב רמאי ןהיִרְכְמּו ימָשֶאָי אל
 ץֶרָאָה יִבְשילָע רוע לומְחֶא אל יּכ :ןֶהילע לּומֲחַי אל 6

 והעֶריריְב שיא םִרָאָה-ִתֶא איִצְממ יֵכנֲא הגה הוהידאנ
 הָעְרֶאְו :םֵדיִמ ליִצָא אלו ץֶרָאָה"תֶא ותתכְו וכְלִמ דיבו +

 תתולקמ ינש יל-ַהַאְו ןאָצַה יינע ןכל הָנַרְהַה ןאָצתֶא
 -תֶא הָעְרֲאְו םיִלְבְח יתאָרְק דחאלו םענ יִתאָרְכ דַאְל

 רצקתו דָחֶא חרָיְּב םעְרַה תֶׁשְלְׁש-תֶא רָהְבֲאְו :ןאָצַה 5
 ;ַעְרֶא אָל רמאְו :יִב הָלַחְּב םָשְּפִניםִנְו םֶהְּב ישְפִנ 9

 הָנְלַכאֹה תֹורָאְׁשנַהְו דָהָכַּת תֶדָחְכָנַהְותומָת הָתַמַהםכִתֶא
 עְָּנִאְו םענְתֶא ילקמדתֶא חקִאְו :ּהָתּועְר רשְּבדתֶא שא י

 : םביִמַעְהְדלָּכתֶא יִּתרְכ רשא יִתיִרְבתֶא יִפָהְל ותא
 יִּכ יתא םיִרָמְשַה ןאצה י נע ןכ ועדי אוהה םויב רַפּתַו גג
 ובה םֶכיִניִעְּב בוטדמִא םהילַא רמאו : אוה הָוהְידרְבְד 9

 :ףַסַּכ םישלש יִרְכְשתֶא ול לקשיו ולדח ו אְלַאּו יִרְכַש
 רֶׁשֲא רָהָיַה רֶדָא רׁצויַה-לֲא והכילָשה יִלֲא הָוהְי רמו 5

 ותא ךילשאו ףסַּכַה םישלש הַחְקֶאְו םהילַעמ יִּתְר
 חרא ינשה ילקמחהתֶא עדְנָאְו : ;רצווהילא הוה תב 14

 :לֵאָרְשִ יב הדוהי ןיפ הָוָחאָהְתֶא הפָהְל םיִלבֹחַה
 "הוה יִּכ ::יִלוָא הר יֵלְּכ ףל חק דוע יל הָוהְי מאו ₪

 יכנא
 החכ יאה נג, קידב למק ז.5. ירק ריצבה ז. 2. א"י
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 דאל רעה דקְפִיאָל תֹוָרָחְכַה ץֶרָאְּב העְר םיקמ כנא
 רשבו לָּכְלַכִי אל הבצגה אפרו אל תֶרָּבׁשּנַהת שכב
 יִכְְט לילָאָה יער יוה :קֶרָפְי ןֵהיִפְרפ לכאי הָאירבה
 ןיעְו ׁשְביַּת שובָי ֹועְרְז וניִמָּי ןיעדלעו ועורז-לע ברח ןאצה

 :הָהְבת הָרְכ נימי
 .CARAT בי

 דפו םִַמְׁש הנ הוהי-םֲא לארשי"לע הָוהְידרְבְד אשמ
 םֶלְשּורדתֶא םש יִכְנָא הנה :ּוּברקְּב םֶדֶאדִחור רצו ץֶרֶא
 רוצמב הָיַהְ הרוהי-לע נו ביִבְס םיומעה-לְכְל לער-ףס
 ג ןבַא םלָשורידתא םיִשֶא אוהט-םויב היהו :םלשורידלע
 יפסֶאְ וטְֵרְׂשִי טורְׂש היִכְמל-לְּכ םימעה"לכל הסמעמ
 4 -לָכ הָכִא הָוהידִאְנ אורה םיב :ץֶרַאָה ייוג לכ היל
 -תֶא חַקּפֶא הָדוהְי תיב"לעו ןעְנשב ֹובָכְרו ןֹודַמּתַּב טוס

 ה הָדוהְי יִפְלַא וָרְמֲאְו :ןורועב הָכֲא םיִמַעָה םּוָס לבוני
 :םהיִהְלֶא תֹואָבְצ הָוהיִכ םלֶשּורי יבש יל הָצְמִא םָּבלְב
 םכיצעְב שֶא רקְבְּכ הֶדּוהְ יְֵלֲא-תַא 8 םישֶא אוהה םִויַּב
 לא לואמשדלעו ןימי-ל ולכָאְו רימְעְּב שא דיּפלְכו

 :םֶלׁשוריִפ היִתָחַת דע םלְשְוהְי הָבׁשְו ביכְס םיִמַעָלָּ
 לדזנתדאל ןעמְל הָנשאָרְּב הָדוהְי ילָהָא-תֶא הוי עָשהְ
 :קרֶדוהיילע םֵלְׁשּורְי בשי תֶרָאפִתו דיֹוְּד"תיִּב תרָאְפִּ
 לָשְכְוה הָיָהְו םלָשּורְי בשוי דַעְּב הֶוהְי ןֵגָי אוהה םוַּ
 ָךֶאְלמְּכ םיהלאכ דוד תיַבּו דָיוְדּכ אּוָהַה םִיְּב םֶהָּב
 -תֶא דיִמְשַהְל שקבָא אוקה םויּכ הָיהְו :םֶהיִנְפל הוי
 תריִּבדדלע יִתְכפשְו :םַכְׁשּורח-לע םיִאָּבַה םִיגַה"לְּכ
 ילא ּוטיִבַהְו םיִננֲחַתְו ןח חור םכְׁשוְרְי בשוי | לעָו דיו
 רֶמָהְו דיהיַה-לע דפְסַמְּכ ויָלְע ּודפְסו ורקדדרשא תא
 רּפְסִמה לדני אוהה םִייַב .:רוכבהדדלע רַמָהְּכ ויל

 םלשוריב
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 :רָרְפִסְו :ןיִדגְמ תַעְקְבְּב ןומררדַה רַּפְסמְכ םלָשוריִּב
 דָנְד""תיִב תַחְפְשמ דבְל תֹוחְּפשִמ תוחפשמ ץרָאה
 :דָבְ םֶהיִשְנּו דֶבְל ןִתְנתיִּב תַחּפְׁשִמ דבל םהישנו דל
 יעמשה תחפשמ דָבָל םֵהיֵׁשְו דַּבְל יולדתיב תחפשמ

 תֶחְפשמ תורָאשנה תוחּפִׁשִמַה לפ :דבל םהישנו דָבֶל 4

 :רָבל םֶישנו דָבְל תָחְפְטַמ
 6 ני

 םֶכְׁשורי יִבְְׁלּו דוד תיבְל חָתְפנ הקמ הָיְהְי אּוהַה םִָיַכ א
 תרואָבְצ הָוהְי ו םָאְנ אוהה םויב הָיִהְו :הדנלו תאטַהְל 2

 דוע ורכז אלו ץֶרֶאָהְִמ םיכצעֶח תמש תיִרְכֲא
 :ץֶרֶאְהְִמ ריבעא הָאמטַה חורחתא) םיִאיִבְגַהקתַא םגו
 ויִדלי .מאְו ויֵכֲא וילא ּורָמֲאְו דש שיא אבעכ יהו

 והיכָא והרקרו הי םשְּב פרד רקש יִּכ הת אל
 םיִאיִבְנַה ושְבי אוהה םויּכ ! הָיַהְו :ואְבְנהְּב ויִדְלִי ומֲאְו 4

 ןטמל רעש תְרדַא ּושּבְלי אָלְו ותאְבְוַהְּב ניַחַמ שיא
 יִכֹנֲא הָמָרֲא רבע שיא יִכְָא איִבְנ אֵל רַמְָו :שֲחַּכ ה
 הָלאָה תוָכמַה הָמ וילא רַמְאְו :יִרוענמ יננקה םָבָאדְּכ 6
 בֶרַח :יבָהְאְמ תב יִתיִּכְד רשא רַמָאְו דידי ןיב ז

 דה תוִאְבִצ הָוהְי םָאְנ יִתיִמָע רבנו ער"לע ירו
 ;םםיִרעְצַה--לע יִרָי יִתְבְשָהְו ןאצה ןיצופתו :הערַההתֶא
 וטו וַתְרְכ הב םינשדיפ הָוהְויָאְנ ץַרָאהלְבְב יהו

 שאב תישלשההתא יִתאַבֲהְו הָּב רָחִ תישלשהו
 םֶהְזַה-תֶא ןֵחְבִּכ םיִתְנִהְבּו ףֶסּכַהתֶא ףָרָצִכ םיִתְפַרְצּו
 .אּוהְו איה יִמַע יּתְרמָא ותא הָנֲעֲא נָא ימשב אָרְקי אה
 :יָהלֲא הָוהְי רמאי

CAP RNS? ךי 

 יִתְפְסֶאְו :ףפרקפ ךלֶלֶש קלִחְו הוהיל אָּב םי הוהיא ג
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981 ZACHARIA CAP. 14. די 

 ריִעָה הָדְּכְלִנְו הָמֲחְלַמַל םלשּורְידדלֶא | םיֹטֲה"לְכזתֶא
 הגב : ריִעָה יִצָח אֵצְְ הנלנשת םיִׁשָנַהְו םיּתָּבַה ּוסָשְנ
 3 םֶיּ םַחְלנו הָוהְי אֵצָיְו :ריִעָהְְוִמ תַרָּכִי אֶל םֶעָה רָתֶיו
 4 אּוהַהְוּב וילגר ודמעו :בֶרְק םְִּב יִמָחְלַה םֹיְּכ םהָה
 רה עקב םְדָּכמ םלשּורי ונפילע רֶׁשֲא םיתיזה רהדלע
 יצָח שמו דאִמ הלודג אָיִג הַמְו הָחְרְזִמ ֹוִצֲהַמ םיֶתזה

 ה יג ַעיגיִּכ ירָהדאיג םָּתְסנְו :הָּבגְנ וָיְצְחְו הָנוּפָצ רָהָה
 יִמיּב שַעְרֶה ינפמ םֶּתְסִנ רׁשֲאַּכ םֶּתְסִנְו לַצֶאדלֶא םיִרָה

 ממ םישדקדילָּכ יהְלֶא הָוהְי אָבּו הָדהיהדְלִמ הי
 5 :ןוִאָפקי תורי רוא היהי-אל אהה םיַכ היה

 ז יהו הֶלָיְל"אלְו םזייאל הוהיל עָדְע אוק דָאס היה
 5 דבימ ואי אוהה םִיַב | הָיְהְו + רואדהְיְהי ברָעְדתעְל
 םיהלֶא םיִצְחְו ינימדקה םִהלֶא םיצַח םלשורימ םיוח
 9 "לע ךלמל הוה היקו :היהְי ףרחכו ץיקפ ןורחאק
 :דֶחֶא משו דֶחֶא הָוהְי היה אוהה םּכ ץֶרָאְהילָּ
 םֶכְׁשורְו בג ןזמרל עבנמ הָבֶרעּכ ץֶָאָילָכ בוסי
 רעש םולמדדע ןמְנְּב רעשמל ָהיֶּתְחַת הָבַׁשְו הָמַאָרְו

 :ךלמה יְהִי דע לֶאְנִנֶח לרנמו םינפה רעָשדדע ןושארָה
 :חטבל םלׁשּור הָבְׁשִיְו הועהָיה אל םֶרָחְו ּהָב ובשיו

 רבא הָוהְי ףָע רֶׁשֲא הֿפנמַה היהת | תא
 דמע אּוהְו וחָׂשְּבוקַמָה םלשורידלע ואְבַצ רֶׁשֲא םיִמעָה
 : םבהיִפְּב קמ ונושלו ןַהיִרְהְב הָנְקַמִּת ויגיע ויטנרזלע
 וקיזחהו םָהָּב הָּבר הָוהְירתַמּוהמ הֶיְהְּת אּוהַה םִויַּב הָיִהְ
 קרְרּוהיהםנו :והער ךידדלע ודי התל והַעַר דִי שיא
 ףַסֶכְו בָהְז ביִבְס םיוגָהדלְּ ליה ; ףֵפֲאְ םלׁשוריִב םֶהְלִּת
 וט דָרֶּפַה סופה תפנמ הָיְהִּת ןַכְו :דֶאְמ בֶרָל םיִדְגְבּו

 הָמָהָה תנָחְמּב הָיִהְי רׁשֲא הֶמַהְּבַהיִלָּפְו רֹומֲחַהְו לָמָגַ
 הפגמכ יאשה 0122
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 .CaP 14,; רי /היהפו 982

 םִיגַה-לָכְמ רָתֹנֲהדלַּכ הָיָה :תאָוה הַפְנמַּכ 8
 תָחְקְשַהְל הָנְׁשְב הָנָש ידמ עו םלשורי-לע םיִאְּבַה
 רׁשֲא הָיָה :תֹוכְסַה גחתֶא :חלְו תּואְבְצ היה ךלַמְל
 תוָחְתְשהְל םכְׁשור-לֲא ץֶראַה תוְפִׁשִמ תֶאִמ הלעידאל
 -םכִאְו :םָׁשְנַה היה םהילע אָלְו תֹוִאְבִצ הוה למל
 הָיהת םהילַע אלו הֶאְב אלו הָלעהיאל םיִרְצְמ תַחַּפְׁשִמ
 גחל ולעי אל דשא םיוגה"תַא הוי ףני רׁשֲא הפנה

 -לָכְ תאָטַחְו םִיָרצמ תאטה הית תא : תוְּכָפַה גחדתֶא 9
 תוהה םִיַכ :תוכְּסַה גֲחיתֶא גל ןטעי אל רֶׁשֲא םיוגה כ

 זרוריִפַה ה הוהיל ׁשֶדֹכ סופה תולצמדדלע הָיָה
 ריטִלָּפ .הֶיהְו :חַּבְמַה ינפל םיִקָרְְַּּכ הָוהְי תיִבְּב 3

 =כָּכ יאָבּו תֹואָבַצ הוהיל שָדְה הָדוהְיְב םלָשּוריּ
 דוע ינענכ היהידאלו םֶהְב ילשבו םֶהמ וחקלו םיחְבְזה
 ':אוהה םינב תב הוהְי-תיִבְּב
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LIBER MALACHIZ. 

CAPUTT:N 
 ג א םֶכְתֶא יתְבַהְא :יכָאְלמ דִיְּב לֵאָרְׂשִי-לֶא הָוהְידרַבְד אשמ"
 ושָע האדדאולה ונתְבהֶא הָמַּב םּתְרַמַאְו הָוהְי רַמָא
 3 יתאנָש ושַעדתֶאְ ,:בקעתֶא בהאָו הָוהְידְאְנ בלעיל
 4 כ רָב תֹנַתְל ותָלַחְנחתֶאְו ממש ויָרָהתא םיִשֶאְ
 הָיהְי רַמָא הפ תֹובָרֲח הָיְבְנְו בושְנְו ונָשַשְר םודָא רמאת

 הָעְׁשַר לבג םֶהָל וארְקְו םֹוָרָהֲא ינו נְבִי הָמַה תֹואָבְצ
 ה םָּתַאְו הָניִאְרִת םכיניעו :םלועידע הָוהְי םעֶזחרְׁשַא םַעָהְ
 6 בָא די ןְּ :לֶאְרְש לובגל לעמ הוהְי לדו ורמאת
 נָא םינודאדסאו ידובְכ היא יִנֲא םָאדסאו וינדֶא דָבָעְו

 ימש יזופ םיִנָהְלַה םֶכָל תואְבָצ הוה | רַמָא יִאְרמ הָיַ
 ז םָָליֵחְבְמ-לע םישינמ :דמשדתא וניִזְב הַּמַּב םֶתְרַמָאְ
 הדָוהְי ןחלש םֶכְרְמֲאַב ךונלאנ הַמב םֶּתְרַמָא לֶאְִמ
 8 ושיגת יכו עֶר ןיא לפול רע ןוׁשיִנַתייִכְו :אּוָה הָוְבִ
 וא 'לצריה תפל אנ והבירקה עֶר ןיא הלחו הספ
 9 לַאיינְפ אָנלַח הָּתְַו :תֹוִאְבִצ הוה רַמָא ּינְפ אָׂשָה
 זרוהְי רַמָא םיִנָּפ םֶּכִמ אָשְיַה תאז הָתְיַה םֶכָדמ וניו
 : יבמ וריִאָה"אְלְ םִימְלְּד רְֶסְו םֶכָּכְיסִג יִמ :תֹּוִאָבְצ
 -אל הָהְנִמּו תֹואְבַצ הָוהְי רַמָא הלב ץפח ילךיא םנח
 ג: לדג ואובמדדדעו שמש חרוממ יִכ :םכדומ הָצְרֶא

 זרָחְנִמו יִמָשְל שָנִמ רָטְקְמ םֹוקְמהלְבְבּו םינּכ יִמָש
Mm RB 5הרוהט  
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 .CAP 1.2. ב א יכאלמ 984

 םָּתַאְו :תִֹאָבצ הָוהְי רַמָא םיוגָּכ יִמָש לֹוָדְניְּכ הרוהט 9

 בינו אוה לֶאנמ יִנדֶא ל םֶכְרְמֲאכ ותא םיִלְלַחִמ
 \תוא םֶתְחַּמַהְ הֶאְלתמ הנה םֶּתְרַמַאְו : :ולכָא הֶזְבְנ 8

 דתרָאו חָסְּפַה--תֶאְ לוג םָתאֵבָהַו תואְבְצ הָוהְי רַמָא
 םֶכְדִיִמ ּהָתֹוא הַצְרָאַה הָהְנְמַה-תֶא םָתאֵבֲהַ הלוחה
 קב רדע רָב ורְדעב שיו לפונ רּוראְו :הוהי רַמָא
 תרּואְבְצ הָוהְי רמָא נָא לדג ךלמ ל ינדאל תחשמ
 :םיוגב אָרֹנ יִמְשו

1 - 

 .Car ה. ב

 מש אלמא :םיִנָהְלַה תאזה הוצמה םֶכיֵלֲא הּתַעְו א 2
 קדָוהי רמָא ימשל דובָּכ תַתְל בט-לע ומישְת אלזסַאו
 םֶכיֵתֹוְכְרְּבדתֶאיִתֹורָאְ הָראְמַה"תֶא םֶכָב יתָחלש תאָבְצ

 ל רעג יננה .:בללע םיִמְׂש םָכְנֵא יִּכ ָהיִתֹורֲא םנְוּג

 אָשְנְו םֶכינֲח שֶרפ םֶכנְפילע שרפ יי ער/הדתֶא
 הדְוצִמַה תֶא םֶכיֵלֲא יִתְחְלִש יב םָּתְעַדְו ויִלֶא םֶכְתֶא 4
 | יִתיִרְּב :תֹוִאְבצ הוי רַמָא יולדתֶא יִתיִרְּב תויְהְל תאוה ה

 ינארייו אָרֹומ ילדת םולשַהו םייחה ותא הָתְיַה
 הלועו והיִפְּב הֶתִיַה תַמָא תָרות :אּוָה תַחנ ימש יִנָּפִמו 6

 םביִּבַרְו יִּתֶא לח ה רושימבו םולשב ויתפשב אָצְמְנאל
 ושָקְבְי הָרֹותְו תעַדורמְׁשִי ןהכ יֵתפְׂשִיּכ +ןָעִמ ביש ז
 מ םתְרַכ םתַאְו "אה תואָבְצְהְוהְי דאלמ יִּכ והיָפִמ 5

 רַמָא = תיִרְּב םָּתַַׁש הרות םִיּכר םָּתְלַׁשְכַה ךרדה
 -לכל םיִלְפשו םיִזבְנ םֶכְתֶא יִּתֹתְנ יִנָאְדְִו :תואְבְצ הָוהָי 9

 ביפ םיִאְׂש יֵכְרְּד-תֶא םיִרְמש םֶכְניֵא רֶׁשֲא יֵפְּכ םָעָה
 נָאָרּב דָחֶא לא איל ונפל י דַחֶא בָא אולה :הֶרוּתַּב י
 זרָדְנְּב :ּוניתבַא תיִרּב ללחְל ויחָאְּב שיא דָנְבְנ עודמ ג

 לללח ו יִּכ םֶלָשוריְבו לֵאָרְׂשיב הָתְׂשעְנ הָבעֹוֲתְו הָדוהי
 הדוהי = = = ג

 ןאכ דע +. 7.3ִב
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 נג ןורְכָי :רָכנ לֵאדתַּב לעֶבּו בהֶא רֶׁשֲא הָוהְי שדכ הוה
 שינמו בקש ילָהֶאִמ הָנעְו רע הנשי רשֶא שיאְל הוה

 קדָעְמה תו ושעת תינש תא :תאְבְצ הוהיל החמ 19
 הֶלְנמַהלֶא 2 תֹונְפ דוע ןיאמ הקנאו יִכְּב הוהי חָבְזְמדתֶא

 ;רוהיייְכ ל9 הָמדלע םתְרמַאְו :םֶכְדִָמ ןיצר תַחְקְלו +1
 הָב הָתְדְּב הָּתַא רֶׁשֲא ּיִרועְג תשא | ןיבו דני דיעה
 וט חור ראשו הֶׂשְע דָהָאאָלְ :תיִרְּב תָשאְ ָךּתְרָבַח איה
 םֶכחִרְּב םָּתְרַמשנְו םיקלֶא עֶר כמ דָחֶאַה הָמּו ול

 ;רָוהְי רמָא חלש אנְשִיְכ ::דֶנְביִלַא ףירוע) תָשָאְב 15
 תואְבְצ הָוהְי רמָא ושובל"לע םֶמֶח הָפְכְו לֵאָרְשִ יהלא
 וז קדוהי םָתְענוָה :ודגבת אָלְו סֶכָחורְּב םָּתְרמִׁש
 ;רשעדלפ םֶכְרְמֲאב נענה הָמַב םֶּתְרַמִאו םֶכיִרְבִדְּ
 יקלָא היא וא ץפס אוה םֶהְבו הָוהְי עב | בוט עֶר
 :טַפְׁשִמַה

Car. IU. 2 

 א לָא אוב םֹאָתְּפו ינָפְל ךְרֶדְדהְנפו יִכָאְלַמ חלש נה
 רש תיִלְּבַה ךאְלמּו םישקבמ םָתֲארְׁשא ןודאה ולה
 ג לָפְלַכְמ ימו :תֹוִאְבִצ הָוהְי רמָא אָבְדהְנה םיִצפָח םֶתַא
 ףֵרָצְמ שָאָּכ אּוההיִּכ ותואְרְהְּב דָמעָה יִמו ואוכ םויתֶא
 3 "תֶא רקט) ףַסָּכ רֶהטְמּו ףָרָצְמ בשָיו :םיִסְּבַכְמ תירבְכּו
 הָחְנִמ ישיגמ הָוהיל ּוֲהְו ףָכָּכַכְו בָהְזּכ םֶתא קקזו ֹולונְב
 4 ימיּכ םלָשּוְיו הָדוהְי תחנמ הוהיל הָבְרעְו * :הָקְדִצּב
 ח ןיִתָהו טפְשמַל םֶכיִלִ :יּתְבַרָקְו :תוינמדק םיִנָשְכּוםֶלוט
 רקשל םיִעְכְשְנַכו .םיִפַאְנְמְבּו םיִפְשַכְמַב רֶהְמְמ דע
 וארו אלו רנייטמו םותָיו הנְמְלַא ריִכְשרַכש יִקָשְעְב
 6 נב םָּתַאְו יתנָש אָל הָוהְי יא יּכ :תִֹאְבְצ הוחְי רַמֶא
 אלו יקחמ םֶתְרַס םֶכיִתְבִא ימיִמְל :םֶתיִלְכ אל בקע

 םתרמש
 לודגה תכש תרטפה ל. 4. 'ג
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 תואְבצ הָוהְי רַמָא םֶכיִלַא הָבּוׁשָאְו ילַא ּובוָש םָּתְרַמְׁש
 בתא יִכ םיהלֶא םֶרֶא עֶּבְכיַה :בּושְנ הָמַּב םָּתְרַמַאְו 8

 :הָמּורְתַהְו שעמה ףונעבְק הָּמַּב םָּתְרַמְא יתא .םיִעְבְק
 איבה :ֹולכ יוגה םיִעְבְק םִּתַא יִתֹאְו םיִרָאְנ םָּתַא הָראַמְּב +

 יעְָחְבּויתיִבְּב ר והיו רַצֹואֲה תיֵבלֲא רׂשֲעַמַהלְכ"הֶ
 זרא םָכְל הֶּתְפֶא אלמא תואְבְצ הֶוהְי רמָא תאֹוְב אג

 יִתְרַעְְ :ידזילב-דע הָכַרְּב םכל יתקירהו םִיִמְשַה תוָּבְרַא 1
 דאל הָמְרֲאָה יִרפתֶא םכל תחשי"אלו לכאב תפל

 ורְשאְו :תִֹאָבְצ הָוהְי רַמָא השב ןפגה םֶכְל לָּבשְת 5
 קדוהי רַמָא ץֶפַח ץֶרֶא םֶּתַא ָיָהָתְיַּכ םיוגָהדלָּכ םֶכְתֶא

 תראו הָוהְי רמֶא םֶכיִרְבד יִלָע וקזח :תואָבַצ 8
 דקרמו םיקלֶא דבָע אוש םְּרַמַא ודל נְרַּבְדנהַמ 14

 הָוהָי ינפמ תינרדק לכלה יכו ותְרמשמ ּנְרַמׁש יִּכ עַצַּב
 ישע ןנבנ--סנ םירז םיִרָשַאְמ ּנֲחנֲא הָּתִעְו :תֹואָבְצ וט
 קְדָוהְי יאְרִי ורְּבְדִנ וא :וטלמו םיִהלֲא ְנֲחְּב םִנ הָעְׁשְר ג

 ןורכְו רפס בֵתְּכִו עטו הוה בשקיו והערדלא שיא
 קדָוהי רַמָא יל ּויָהְו :ומש יבשחלו הוה יִאְריִל ונפל 17

 | לע ִתְלַמֲחְ הלגס השע יִנַא רשא םויל תואָבִצ
 םֶתיִאְרּופָּתְבשְו :ותא דבעה נבלע שיא למחָי רשָאּכ 8
 יִכ :ודבע אל רשאל םוהלא דבע ןיב עשרל .קיְצ ןיב 9

 השע-לכו םיִדָולָכ ו ויהְו רונתַּפ רעב אָּב םויה הנה
 תּואָבְצ הוה לָמָא אָּבַה םויה םֶמא טל שק הָעְׁשְר

 מש יִאְרְי םָכְל הָחרְְ :ףנעו שרש םהְל םזעידאל רָשֶא כ
 לג םִתשפו םָתאֵצְו ָהיֵפְנְכַּב אּפְרמּו הָהָדְצ שמש

 תרוּפַּכ תחת רַפֲא ויהייכ םיִעְׁשְר םָתֹוסֲעְו :קָּבְרִמ ו
 ורכז :תואְבְצ הָוהָי רמָא הָשע ינֲארְׁשַא םֹויַ םכילגר 22

 לַארשי-לכ-לע רחב ותוא יִתיִוצ רֶׁשֲא יִדבע השמ תרות
 םיקח

 יחבר 1 ז. 98 קמ ץמק יז. 6.
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 2 איִבְנַה הָילא תא םֶכָל חלש יֵכֹנֲא הגה :םיִטָפְׁשִמּו םיקח
 24 ןרובָאדבל בישו :אָרֹנַהְו לודגה הָוהְי םוי אוב ינפל

 -זרֶא יֶתיִּכַהְו אֹובֲאְדַּפ םָתֹובֲא-לע םִנְּב בלו םינָב"לַע
 95 - * :םרח ץֶרֶאָה

 בוי אוב ינפל איכנה הילא תא םכל חלש יכנא הנה
 :ארונהו לודגה הוהי

 ןמיס 'קיק'תי
 קוזה

 רשע ירת יקוספ םוכס
 .ןייס הקצב אל ךלגרו :העבשו םיעשתו האמ עשוה

 .ןמיס לגמ וחלש :השלשו םיעבש לאוי
 .ןמיס הינב ומ :הששו םיעבראו האמ םומע

 .ןמיס לארשיל בוט ךא :דחאו םירשע הידבוע

 .ןמיס ליה השוע לארשי :הנומשו םיעברא הנוי

 .ןמיס העורתב םיהלא הלע :השמחו האמ הכימ

 .ןמיס םימ לזו :העבשו העברא םוחנ

 :ןמיס הקדצ היהת ךלו :הששו םישמח קוקבח

 .ןמיס לוענ ןג :השלשו םישמח הינפצ

 .ןמיס ודוס הלג םא יכ :הנומשו םישלש ינח

 ,ןמיס ייי ארי לכ ירשא :רשע דחאו םיתאמ הירכ]

 :ןמיס וכרדל ךלה בקעיו :השמחו םישמח יכאלמ
 תירש יכ םישמחו ףלא םיאיכנ רשע םינש לכ לש םיקוספה םוכס

 וירדסו .שרחת הדש ןויצ םכללגב ןכל .ויצחו .ןמיס םיהלא םע

 :ןמיס הכותב היהא דובכלו .דחאו םירשע
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LIBER PSALMORUM. 

 ןושאר רפס
LIBER PRIMUS 

 PSALSL יא

 א ְךֶרָרְבּו םִעְשְר תצְעַכ ףלה אל רֶׁשֲא שיאה יִרְשֶא
 2 תֶרֹותְּב-םַא יִּכ :בָשָי אְל םיצל בשומָבּו דמע אל םיִאַטַח

 כ המ הללו םמא הנה רו אפ הוי
 אל ּוהָלָעְו יתַעְּב ןַּתי ! וירפ רֵׁשֲא םִיָמ ינלַפ-לַע לוָתְׁש
 + סא יִכ םיעשרה ןכ אל :הילצנ הָשְעי-רְׁשַא לָכְו לובי
 ה טָפְשמַּב םיִעָשְר ומקידאל! ןָכְילַע :חּור ונפדת"רשא כ
 6 םכיקידצ .ךְרָד הָוהְי עָדְוידיִּכ :םיקידצ תַרֲעַּב םיִאְטחְ

 :דָבאּת םיִעָשְר ְָּרָרו
 PSAL: A ייב

 2 א ץֶרָאדיִכְלִמ | ּובָצְיִתַי :קיִרוגְהַי םיֵּמָאְלּו םיג ּוׁשְנַר הָּמָל
 3 -זרֶא הָקְּפְִנ :וחישמדלעו הוה-לע דָחְידודְסְ םינְוְרו
 + םַמְׁשַּכ בשי :ֹומיִתבַע .ונָממ הָכיִלְׁש ֹומיֵתֹורְסֹומ
 ה ֹוורֲהְו יאָ מילא רבו וא :ֹומְלדנְַלי ינדא קָהְׂשִ
 ז הָרְפסְא :ישָרָקירַה ןויצלע יכלמ יִתְכַסְנ ינו :ומלַהְבי
 :ּךיִתְרל םוה יא הָּתַא יֵנְּב ילא רַמָא הֶוהְי קח לֶא
 5 :ץרֶאדדיַסְפא תהא: ףתלחנ םג הָנתֶאְו יממ לאש
 ! םיכְלמ הֶתַעְו :םַצפִנֶּת רצוי יִלְכִּ לר טָבָשְּב עת
 וג קדַאְִיִּב הֶוהְידתֶא ודבע :ץֶרָא יטפש ּורְמּוה וליִּכשה
 ו =יכ ךְרְד ּודְבאּהְו | ףנאידךפ רבדוקשנ :הָדָעְרְּב ולינ

 :וב יִחֹו"לְּכ ירשא וֵּפַא טעְמְּכ רעב
 רומזמ

 תנחאב חתס ץז.7 ף
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Pian TL. 2 

 -הַמ הָוהְי :נְּב םולָשְבִא ! ינפִמ וחרֶכְּב ְךָדָל רומְזמ א ג
 ןיא יעְפנְל םיִרַמְִא םיבר יִלָע םיִמָה םיפר יִרֲצ ובר 5
 ירובְּכ יִדָעָּב גמ הָוהְו הָתַאְו :הֶלָס םיִהְלאָב ול הָתָצּושי 4
 ושדק רקמ ינגָעִמ אָרְקֶא הָוהְיילֶא ילוק :ישאר םיִרּֿו ה
 :יִנְכְמְסִי הָוהְי יִכ יִתוציִקַה הָנָשיאְו יִתְבַכְש נא :הָלָס 5
 תרָמּוק :יִלָע ותש ביִּבָס רשֶא םַע תֹובָבְרִמ אָריִאאְל ;

 גש יחל יכיאדלָּכ-תֶא יכהיִכ יהְלָא נעשה ו הוה
 :הָלְָָּתְכְרב ךמעדלע הָעושיה הוהיל :ָתְרַּבַׁש םיִעָשְר ל

PVT ₪841  

 ןלדצ ילֶא ונע יארְקְּב ודל רָּמְמ תוליננב הנמל א 2
 הָמ"דע שיאהינּב :יִתָקַפִת עמשו יננָח יל ָתְבַהְרַה רָעָב 5
 eos gos ועָדּו :הָלְס בכ ושקְבּת קיר ןּבְהֲאּת הָמלֶכְל יִדובְּכ +

.. 

 וז :וילא יִארְקְּב עמשי הוה ול דיִסְח הָוהְו הָלְפהדיִכ ה
 :הָלָפ ּומָדְו םֶכְבְּכְשמדלַע םֶכְבְבְלִב ּורְמִא אָמֲחֲה"לַאְו
 טָאְריִמ םיִרְמֲא םיכר :הָוהְיילֶאּוחְשְבּו קֶדָציַחְבו וְב ז
 יִלְב הָחְמִׂש הָפַתָנ היי נפ רִֹא ּונילְעְהְסְנ בוט <

 ןשי הָבְכְׁשִא ידחִי םולָשְּב :וצְר םָשּוריִתו םֶנָנֶד תעמ פ
 :יִנָבישוִת חַטָבְל דָדָבְל הָוהְי הָתַאייִּכ

 .PsaL.V ה

 הוה והיואה יֵרְמַא ודל רומזמ תוליחְנהדלא חָצְנְמל א =
 ףיִלאהיכ והלא יִּכְלִמיְִוָש לוקלוהבישקה :יִניִגֲה הָנִּב ג
 :הָּפַצֲא ְליְדְרעֲא רָב יליק עֶמְׁשת רכב הוי :לָקַּפְתֶא 4
 וכְציִתידאְק :עֶר ָךְרְנ אל הָתָאֹועׁשַר ץפח לא אלויכ ג
 יָרְבְּר ֵּבֲאְּת :ןֶא ילעּפילָּכ ָתאנַׁש ףיניע דגל םיִלָלֹוה ז
 סח ברב יֹנַאַו :הָוהְי ו בעתו הֶמְרִמו םיִמָּדשיִא בכ 5
 והוהי :ּדְתֶאְִיִּב ףךשדק לכיִהדלֶא הָוחְתְשֶא ףתיב אֹובֲא 9

 ינחנ וו =
 פיסב חתפ +. 8. יג
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 י ןיא יִּכ :ףפרד ונָפְל רשוה יִרְרֹוׁש ןעמל ּףְתְקדְצְב ינתְנ
 םנוׁשְל םנרג חּותפדרבק תה םָּבְרְק הָנכְנ והיִפְב
 גג ברב םֶהיִתוצַעִמִמ ולפי םיהלא | םמיִשָאְה :ןקיִלַחי
 ו דף יפוקדלכ וחמש דב ּורָמ יכ ומחידה םָהיֵעְׁשפ
 13 דיִכ :דמש יבקֶא ב ּוצְלְעַו ומילע ךסִתו ונוי םֶלִעְל
 :ּנְרֲמִעַּת ןוצר הָנַצַּכ הָוהְי קידצ רב הֶתַא

 PsaL. VL ו
 ג א -לַא הָוהְי .:דודל רומזמ תינימְׁשַה-לע תונינְנְּב חצנמל
 3 יללַמֶאיּכ הוה נגח :יִנְרְפתּדְתָמַחַּב-לַא נֲחיִכוִתְּדפַאב
 = 4 דאמ הלהב ישָפנו :יָמָצַע ּולַהְבִנ יִּכ הָוהָי ינאפר נָא
 ה יִנעיִשוה ישפנ הצלה הָוהָי הָבוש :יִתָמדדַע הָוהְי תאו
 6 :ּדלְהַד יִמ לואשב רכז תֶומּב ןיא כ :ףדסה ןעמל
 ז ישרע יִתָעַמְרְּב יתטמ הֶליִלְילְכְב הָהְׂשַא יתָחְנַאְב יִּתְעני
 נור :יִרָרוצ"קְבְּב הָקְתָע יניע םעּבמ הָׁשְׁשָע :הָסְמַא
 י הֶוהְי עמש .ויכב לוק הוהְי עמשדיכ ןוא ילעפלָּכ ינָממ
 וג יְִִאילְּכ אמ לֵב ושָב :חָקי יִתְלַפָת החי יִתְִִ
 :עַנְר ושבי ּובשי
 1 ו ו ו |

 א :יִַמְיְדִּב שוכ-ירבְרילע הָוהיל רֶׁשרְׁשֲא דֶודְל ןוינש
 2 ;יִנליצהְו יֿפְדְר-לְּכִמ יֵנֲעיִׁשוה יִתיִסָח ָךַּב לא הוה
 ? -םַא יהלא הָוהְי :ליִצַמ ןיאו קרפ יׁשְפַנ הָיְרַאְּכ ףרטיְִּ
 ה עֶר ימלוש יתלמניסא :יִפכְב לונ-ש מא תאו יִתיִׂשְע
 מריו גשְיְו יִׁשְפַנ ו ביוא ףדרי :םֶכיֵר יִרְרוצ הצְלֲחַא
 ז ּךֶפִאְּב הָוהי הָמוק :הֶלס ןֵבְׁשי רַפְְל ידובְכּו יח ץראל
 8 תרדעו :תיוצ טפשמ ילָא הָרּועְו יֵרְרֹוצ תֹוָרְבֲעְּב אָשְּנִה
 9 םימע ןידָי והיו :הָבוש םו רמל היט ּדְבְבּוסִּת םימָאָל

 י םיִעָשְרועְב אָמְ יל תו יקְצּכ וי ינְמְפְׁש
 ןגוכתו היה ז ךיי ישק=

 Pקההאצ.4.ר ק רשיה ץ. 9. ה
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 נֶמ :קיִדצ םיִהְלֲא תֹוָלְכֹו תובל ןבו קידצ ןגוכְתּו גו
 קידצ טפוש םיהלָא :םקיַרְׁשִי עישומ םיהלַא--לע 9
 ותְשק שיט יִּבְרַח בּושָי אָלדֲא :םזיילְבְּב םעז לאו ג
 :לַעְפי םיקְלְדל ויִצִח תֶומיִלָּכ ןיכה ולו :ָהננוכו ךרד 4
 הָרְכ רָב :רֶקָש דלָו לע הָרֹהְו ןאלְּבַַי הנה ₪

2 

 ול

 -לעְו ושארְב וֶלָמַע בשָי :לעפי תַׁשְּב לפיו והרפחיו גז
 דכש הָלְמוְֲו וקְרצְּכ הָוהְי הָדֹוא :ררי וסמַח ודקדק 9

 :ןוילָע הוה
PsaL. VI. ₪ 

 -הרֶמ ונינדא הוהְי :ךוְדְל רומְומ תיתגַהלע חצנמל א

 :םִיָמָׁשַה-לַע ְךֶדוה הָנְתירְׁשַא ץֶרָאָה-לְבְּב ךמש ריִדַא
 תיִבְׁשַהְל רצ ןעֶמְל וע תַדפיםיִקְנְו | םיִלְלוע יִפִמ 8
 ַחְרָי ךִתעְּכְצִא השעמ מש הָאְרָארִכ :םָקנְתַמּו בוא 4
 םֶרָאְְבּו וָרְכְותיִכ שונָאדהְמ :הָתננֹוכ רֶׁשֲא םיִבְכוכְו ה
 רָרָהְו דֹובָכְו םיקלַאמ טעמ יהָרְפִהְּתַו :ּוטְדְקֶפַת יִּכ <
 דזרחת הָּתַׁש 75 ְּךָרָי ישעְמְּב ּוהָליִשְמִּמ :ּוהְרטעְת ד
 םִיִמָש רפצ יִדָש תֹוָמֲהַב םגְוםָכְּכ םיִפְלַאְו נצ :וילְגר }
 ריִדַא-הָמ ּונְגדֶא הָוהְי :םיִמָי תוְרֶא רבע םיַה יגדו י
 :ץֶרָאָהְילֶכְּב מש

PSA: ia 

 "כב הָוהְי הָדוא :דֶוְדָל רומְזמ ןבל תומ"לע ַחצנְמַכ א
 ָךֶב הָצְלַעֶאְו הָחְמְשֶא ְיָתֹואְלַפנלְּכ הָרְּפַמֶא בל 3
 ורְבאַו ּולְׁשְכִי רֹוֶָא יבא בּושְּב ןיְלָע ךמש הָרְמַא +
 טפוש אָפכְל בש יניִדְו יֵמְפְׁשִמ ישָעְיִכ | וְּךנְפִמ ה
 :דָעְו םליפל תיחְמ םמש עשר תְְּבַא םינ ּתְרַעְּנ :קדצ <
 םֶרְכְו דָבֶא שנ םיִרְו חַצְנְל תוברֶח ימת | םָיאָה ז
 תוהו :ואְסְכ טַפְׁשִמְל ןנוכ בשי םקשעק הוה :הֶּמַה |
 הָוהְי יחיו .:םיִרְׁשיִמְב םיִמָאְל ןיִדָי קָדְצַמ לכתרטפשי י

 בגשמ חכתאב חחפ +. 7. יט
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 וז יעְ ב יֵחְטבִו הָרָצב תותעל ב;שמ דדל בֶנְשמ
 ופ ןויצ בשי הוהיל ּורְמַז :הָוהְי ךישרה בועה יֵכ ּךַמׁש
 13 דאל רָכְז םָתֹוא םיִמָּד שָרדיִּכ ::ויִתוליְלַע םימעב ודינה
 44 יממורמ יִאָנׂשִמ יִיִנַע האָר הֶוהְי יִנִנְנַח :םיִיִנָע תקעצ חַכש
 וט "תב יִרָעְָּב יִתְלהַתילּכ הָרפַסֶא ןעמל + תומ"ירעשמ
 15:-תׁשָרְּב ישע תַחָשְּב םיִנ עב .:דתעושיב הָלינֲא ןויצ
 גז לַעְפְּב הָשָע טַפְׁשִמ הוה | עדונ :םֶלָנְר הֶדְכְלִנ ונמְס וז
 גי ;דְלִאְשל םיִעָשְר ובושי .:הֶלָס ןויגה עשר ׁשָכֹונ ויּפִּ
 9 תוקַּתןְיְבֲא חכשי חַצְְל אל יִּכ :םיִהְלֶא יחכש יל
 כ וטפשי שְנָא ועולא הֶוהְ המק :דֶעְל הכאה סלע
 91 םביוג ּועָדָ םהְל הרומ | הוי הָתיִׂש :ףינפ-לע .םונ
 :הֶלָפ הָּמֵה שונא

5 | 2 

 2 א "תֶואְנְּב יהְרֶצַּב תתְעְל םיִלְעַּת קיחָרְּב דָמָעִת הֶוהְי הָמְל
 + ללה-יכ :ּובָׁשִח יז תומזמְּב | ושפת יִנָע קלי עֶׁשְר
 4 עשר :הֶוהָי ו ץא) דרב עצבו ושפנ תואתי-לע עשר
 ה וליחי .:ויתומְזמדלַּכ םיהלא ןיא שריל ֹופֲא הבופ
 יפי ויְרוצ-לּכ ודננמ ךיטפשמ םורמ תֶע-לֶכְּב ו לרה
 < :ערבהאל רשא רדו הדל טומֲא-לַּכ וכלב רַמֲא :םֶחְּ
 ? :ןוֶאְו למע ונושל תחת ךתו תומרמו אֵלְמ והיפ | הלא
 . הקל ויני ₪ גְרָהַי םירמְכִּמַּב םיִרְצָח בֶאְְּב בשי

nv.י וימוצעב לו חש הכד :ותשרב וכשִמְּב נע  
 ו האל-לַב וינֿפ ריתפה לא חכש ובלכ רַמָא :םיִאָכְלַ
 19 םבייִנע חּכשתִדלא ףדָי אָשְנ לא הָיְהְי הָמּוק :הצנְל
 9 ׁשְרְדִה אל ולב רַמֲא םיִהְלֲא | עשר ץַאג | המ-הלע
 14 ול ףדיכ תתְל טבת | םעַבְו למ | הַּתַאיכ הָתֶאְר
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 עשר עוז רבש :ךזוע תייַה ו הָּתַא םותָי הָכָלֲח בֶזעְי וט

 דעו בלי למ הָוהְי ::אָצְמִּתִלַב ועשר"שורדת עֶר ו
 םֶּבְל ןיִכָּת הָוהְי תְעִמְש םִנע תואת :ּוצְרַאַמ םיוג ּודְבָא וז
 ץרעל דול ףיסויילב דדו םותי טפשל נא בישקפ ₪

 :ץֶרָאָהְדִמ שונא
 .PsaL. XI אי אי

 ור ישפנל ּורְמאּת ךיא יִתיִסֲח ו הָוהיִב דודק הצנמכ א
 םכַצַה ננֹוכ תׁשָל ןוכרדי םיעשרה הגה יִכ :רפצ םֶכְרַה ג
 ןוסרַהָי תֹותְׁשֲה יִכ : בלדירשיל לפאדומב תוריל רתי-לע 3

pw 1במְשּב היה שק לקה | הָוהְי :ל-המ : 

 שד רשמי וש האש םמָה בָהאְועֶׁשְרו בי <
 קיִּדְציִכ :םֶסוּכ תָנִמ תופָעְלְז חּורְו תיִרְפנו שא םיִחפ 7

 :ומנפ חי רֶׁשָי בהֶא תוקְדצ הָוהְי
 : PSAL.XIE' (J) יי

 -יִכ הָוהְי הָעיִׁשוה :דֶוְדְל רומזמ תינימשהילע חצְנְמל אפ
 ורבְי ואש :םֵרָא ינָבמ םיִנמָא ופפ יֿכ דיִסֶח רַמָנ

 תרֶרְכָי ורבי בלו בלב תוקלַח תפש והערדתַא שיא +
 רֵׁשֲא :תְלדְג תֶרָּבדְמ ןושֶל תוקְלַח יִתְפשילֶּכ הָוהְי ה
 רשמ :ּוָל ןורָא מ ּנֵתֲא ויתפש ריכננ וננשלל ו ּורְמֲא 6

 עשב תישא ָהְוהְי רמאי םּוקָא הת םיִנויִבָא תְקְנָאְמ םַײנע
 ףֹורְצ ףַסּכ תורה תורמא הָוהְי תורְמְא זול היפ
 ווטרצת םרמשפ הָוהְי הָּתַא :םיִתָעְבש קכומץראל ליִלָעַב 8
 תולז םרכ ןִכְלַהְתִי םיִעָשְר ביִבְס :םֶלֹעְל ּז רודהְךמ 9

 :םֶדֶא ינכל
 .PsaL אח 2 ני

 -רע חצְנ יִנָחְּכַשִּת הָוהי הָנֲא-רע הנה רומזמ חצנמל א 2
 הנא

 ינפל א'כ צ. 9.2" | הק ודו מ. ו. איר
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 + יׁשְמנְב תוצע תיִשָא האר זינַממ נְפיתֶא ריִתְסַתו הָנֶא
 4 יננע הָטיִבַה זיִלָע יביא םורָי הָנָאהַע םָמֹ יִבָבְלּב

 ה יביא רמאידפ :תֶוָמַה ןשיא-ןּפ יניע הָריִאַה יהלֶא הוה
 8 לני יּתְחַטְב דס | יגאו :טֹומָא יכ וליל יֵרָצ ותל
 :ילע למ יכ הוהיל הָריׁשֲא תושב יכל

 ךי .PsaL. XIV די

 א ותיחשה םיקלָא ןיִא וּבְלְּב לָכְנ רמא ודל ַחצנמַל
 ג ףיְִׁשַה םימָשמ הֹוהי :בוטדהשע ןיא הלילע ּוביעתה
 3 לָכַה :םיִהְלֶאדתֶא שרד לכ שה תּואָרְל םֶרָאדינְבילַ
 4 טדי אלה :דֶחֶא םג ןיא בומ"הש ןיא וחְלֲאנ וחי רֶס
 ה ןםָש יאָרק אל הָוהְי םחְל ולְכָאיִמַע ילְכְא ןוא לעפל
  יִכּושיִבְת ינל"תַצַע :קידצ רודְּב םיִטלָאיִכ דחָפ ודָחֶפ
 ז הָיהְי בושְּב לַארְשי תעושי ןויצמ ןתודימ הסה הוה
 :לארשי הַמְשִי בלי לגז ומַע תּובָש

 ומ תג. אט. וט
 א שרק רֵהְּב ןפשידימ ְּלָהֶאְב רוגייִמ הוהְי דול רימזמ
 ? | לנְך"אל בבל תֶמֶא רבו קֶרָצ לעפו םיִמָּת ךלוה
 -לַע אשאל הּפְרֶחְו העְר והערל הֶָשָעְאְל ונשל"לע
 4 עָּבְשִנ דפַכַי הוהְי יִאְרידתֶאְו סֶאְמִנוויִנִעְב הָוְבְנ וברק
 ה דאְליְִנילַעַדַחְשְ ו ןתאל ו פְסַּכ :רֶמָי אָלְועבָהְל
 :םלועל טומי אל הָלֶא השע הכל

XVI. iwזמ פג.  

 2 אזרוהיל ּתְדַמֶא :ךֶב יתיקחיכ לא ינְרמש דול םָּתְכִמ
 3 הָמֵהְץֶרֲאָּבירְׁשִ םיִשורקְל :ּדִלֲעלּב יֵֹתְבֹוט הָּתֶא יִנדַא
 4 כב ּורָהַמ רחא םֶתובְשע בר :םֶבִצְפֲחלְּכ יִריַאְו
 :יִתָפְׁש-לַע םָתֹומְׁש-תֶא אָׂשֲא-לַבּו םִּמ םֶהיֵכסנ ְךיפַא
 , -ולפנ םילבֲח :יִלְר ,ךִמות התא יסוכו יקְלַח תָנְמ היה
 5 ׁשֲא הורית ּדרְבַא זיִלָע הרש תָלֲחְַֹא םיִמַּב יל

 ינצעי תנתאב לוגס ד. 4. ד*
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 ריָמָת ידְננְל הָוחְי יִתָּנַׁש :יָתְֹלְכ יִנוָרְסִי תולילדףא יגָצָעַ
 דא יִרובְּכ לגנ יכל חמש ! ןכְל :טֹומָא-לּב יֹנִמיִמ יִּכ 9
 -אָל לוָאְשל ישְפִנ בזעַתדאל | כ :חַטְכְל ןֶּכָשָי יִרשְּב י
 עָבָש םִיַה חַרֶא נעיִדות :תַחְׁש תֹוִאְרל יִדיסַח ןתת וג

 :חֵצנְךניִמיִּב תומַעְנ ףְינָפִתֶא תוחמש
 PsaL. XVIL זי ןו

 הָנוֲאַה יִתְנר הבישקה קדצ \ הָוהְי הָעָמש דֶוְדְל הֶלַּפִת א
 ףיניע אצו יטפשמ ףינֶפלמ והָמְרְמ יתפש אלב יִתְלְפְת ל
 -לב יִנָתפַרַצ הלל ּתְדקפו יבל ְנחְב :םיִרְׁשיִמ הנה 5
 ףיִתָפָש רֵבָדְּב םֶדָא תָֹלְעְפִל :יִפירְבְעְיילַּב יתמז אָצְמִת +
 -לּבְּךיֹולְגעמְּב ירּׁשֶא מָה :ץיִרְּפ תוחְרֶא יִּתְרַמָש ינֲא ה
 יל ךנוָאטה .לא ינגעַתדיּכ ףיִתאָרָק יא : ימָעפ וטומנ <
 םימְמוקְתִממ םיקוח עישימ ףיִדָסַח הָלְפה :יִתְרְמִא עָמְש ז
 :יִנֶריִתְסִת יִפְנִכ לצְּב ןיעדתכ ןושיאּכ יִנְרְמֶש נמי 5
 וִמָבְלַח :יִלָע ופיקי שָפָנִּכ יִבָיִא ינודש יז םיעָשְר ינפמ +
 םבָהיִניע יּובְבְס הָּתַע ונרושא :תּואְנְב ּוְרְבִּד ומיפ ּוָרָנָס גג

 ריפלכו ףרטל ףוסְכַ הָיִראַּכ ומ ץֶרָאְּב תוטְנל ותישי 9
 הָמּלפ והָעיִרְכַה ונְפ המדק ההְי המק :םיִרָתְסִמְּב בשי ג
 דֶלָחְמ םיִתְמְמ הוהְי ףדי םיִתְממ :דּפְרִה עשר ישְפַנ 4

 וחיגהו םִיָנְב ועְבְשְי םנְמְב אָקְמִּת נפו םִיחְּב םקְלַח
 ץיקקְב הָעְּבֶשְא נפ הֶוְחֶא קֶדָצְּב יא :םֶהיֵלְלשְל םֶרְתִי וט

 :ַּתְנִמִת
 .Psat. XVI חי זדו

 יָרְבּדדתֶא הוהיל | רָּכִּד רשא דוד היהְי דֶבְעְל חַצנמַל א
 ויביא--לָכ-ףַּכִמ ותוא הָוהְיליִצה | םִנְּב תאוה הָרישה
 :לואש דימו

 אדוה :יקזח הָוהְי ךמחרא רמאיו ;
 יעלס ל

 ירק ךנוסצו | כ יהק 'נוכבס צץ. 11. ןיי ירחי ץ. 10. זט
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 -הֶסָחֶא ירוצ יִלֵא - = יטְלַפִמו יִתְדּוצִמו יעלס
 4 ללהמ :יִבֵנְשִמ יֵעְׁשי זרקו גמ וב
 ה יִלְבֲח יִנּפָּפִ :עשּוא יביאְדִמּו הָוהְי אָרְקֶא
 6 יִלְבַה :ינּותעבי לעיל ילחנו תומ

 ישקִמ ינומדק יִָבְבְס לאש
 ז דלא ּהָוהָי אָרְסַא | יֵלרַעַב :תֶמ
 ולָכיִהִמ עמשי עושא יֵהלֲא
 8 שָעְנִתַ :וינזאב אֹובּת | וָינָפְל יתעושו ילוק
 םםיִרָה יִדְסומּ ץֶראָה | שלרהו
 פ הָלָע :ול הָרָה יב ושנת נר
 ויפמ שָאְ פאב ! ןֶשָע
 ישו :ונמִמ ורעב םיִלָחְ לכאת
 תַחּת לפרעו דרו םָימש
 וג אדה פעיו םור"לע בָכְרִ :וילגר
 ו ןיָתוביִבְס ורָתְס | ףשח תש :ַחּוריפְנַכ-לַע
 13 הננמ :םיִקחָש יִבָּנ םִיֹמתכְׁשֲח ותְּבְס
 -ילַחְְו דרב ורְבָע ויִבָע ד
 ג4 ןויְלָעְ הוי | םיִמָשַּב םַעְרַמ :ׁשָא
 לחג דרב ולק ןתי
 וט םיקָבּ םציפו ויִצֲח חלשינ שא
 18 יקיפַאו וארו :םמהָיַו בד
 דתרעגמ לב תודסומ לגו םִימ
 וז םֹורמֹמ חלשי :ףֶּפִא חור תמשנמ הֶוהְי
 18 יִנְליִצִ :םיכר םִיַמְמ יִנשִמְ נה
 ומאד יְִנְשִמּ זע יֵביִאַמ
 יי a יָדיֵא םִיְב נמק :ינָמִמ
 כ בָחְרְמל ינאי :יל ןָפְשמְל הוה

TY prepayינצלחי ל  
 חנגראכ חתפ ז. 0.
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 יִנְלְמְנ יב ץַפָח יב יִנָצְלַחִי ג
 ביש ידי רֶבּכ יקְדַצְּכ הָוהְ

 אלו הוהְייִכְרַּד יִּתְרַמׁשיִ זול
 וָטָפְׁשִמ"לֶכ יִּכ :יִהלֲאָמ יִתְעַשְר

 יִהֲאו :יִנְמ ריִסָאזאל ויָתְקְחָו רגל ו
 יל הָוהְייבְשמ :ינָעִמ רַמּתְׁשִאְ מע םיִמָת הכ
 דע ונע דנְְל יֵדָי רֶבּכ יקדצְכ <

 םיִמָּת רבנים דָפִחְתִת דיִקִח
 "מֶע רֶהָּבְתַּת רבי" :םָמֵתִת 2
 ינֶעדמע התא :לֶתַפְתִת שקע ₪
 דיִכ :ליִפָשַּת תומר םִיניִעְ עישות 9

 היי יהְלֶא הוה ירָנ ריִאָּת הָּתַא

 לאב דּודְג ץֵרָא ְּךְב"ִ :יִכׁשָח ל
 םיִמְּ לֶאַה ;רושדנְלדַא 1

 ןנמ הָפּורַצ הָוהְי תרָמִא וכרד
 יִדָעְלַּבִמ הולֶא ימ יּכ וב םיִּוחַה | לָכְל אוה 9
 לאה :ּניֵהלֲא יִתֹשְִז רוצדמו הוהי 3

 םיִמָת ןת ליה יִנְְואְמַה
 לע תוְלָיאְּכ ילנר הָושִמ :יִכְרִד ג
 ידי דמלמ :יִנֶדיִמָעי יֵתֹמָּב הל
 ךֶּמִתַו = = :יפעורז הָשוחְתשק הָתַהֹו = הָמְחְלמל א

 תתנו ינדפסת נימי עשו ןנמ יל
 אקו ותחת יִדעצ ביר נכרת

 יבוא ףודרא :יִלְסְרִק ודע 5
 םִצָחְמָא :םֶתולַּכְידַע בּושָאדאָלְ םנישאְו 9

 תַהָּת ולפי םוק ולכידאלו
 עיֶרְכַ הקלמללמימאת לת:
 יל הָּתְת יי :יקחמ יִמָק 4
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 42 ועְושי !םֶתיִמְצַא יִאְנְשִמּ ףֶרָע
 אָלְו הָוהְי-לַע עוומ ןיִאְ
 43 טיִמּכ חורדינפהלע רֶפְעַּכ םקחְשֶאו = | וע
 44 יָביִרָמ נָמלַפִת :םקיִרַא תוצוח
 םע םיוג שארל ינמישִת םע
 המ ּועָמָשי ןזא עמשל :יִנודְבְַי יִתְעדיאל
 46 נב :ילדושַחכי רֶכְנִיִנְּב -
 47 דּוְרְבּו הֶוהידיח :םֶהיִתוְרְגְלִמִמ ּוגְרִחְוו ּולבַי רֶכִנ
 48 לֵאָה ;יִעָשי יהוא םורוו ירוצ
 םיִמַע רֵּבְדִיו יל תומְקְנ ןתונה
 ₪ שיאמ = ינמְמוְרת ימקךמ ףא יִביֲאמ ימלַפִמ  :יִּתְחַת
 ג !םיגב דוא | ןּכְילע :ינליצה םַמֲח
 גו "לדנמ :הָרְמזִא ךמשלו הוה
 | דָסֶח הֶשָעו וּכְלַמ תעשי
 :םלועדדע ועְרזְלּו דול וחישמל

 מי .Psa. XIX שי
 2 א .לַא--דובכ םיִרְּפסְמ םִימָׁשַה :דוָדְל רומזמ חצנמל
 3 הללו רַמָא עיּכָי םויל םֹי :עיִקְרָה דינמ ויִדָי השעמו

 4 עָמְשנ יב םיִרָבּד ןיאו רֶמא ןיא :תַעְדְהְוחְי הֶליִלְל
 ה שָמָשְל םָהיִֵמ לֵבֲת הצקבו םוק אָצָי ץֶרָאְהילְכְּב :סלוק
 6 רֹוכְנְכ שישי ּוִתָפְחַמ אצי ןְתֶחַּכ אּוהְו :םֶהְּב להא | םֶׂש
 ז םֶתוצקדלע תפוקתו ואָצוִמ | םימשה הצקמ :חרַא ץרל
 8 שָפְנ תביִשְמ הָמיִמָת הָוהְי תרות | :ֹותְּמַחמ רֶתְסִנ ןיאו
 9 םבירָשי הָוהְי ידופפ :יתפ תַמיִכָחַמ הָנְמָאְנ הָוהְי תּודע
 י | הָוהְי תַאְרִי :םִיניע תריִאמ הרב הָוהְי תוצמ בל-יחמשמ
 :ודחי וקדצ תַמָא הָוהְידיטפשמ רעל תֶדמוע הָרֹוהַמ
 11 :םיפוצ תמו ׁשֹבְּדִמ םיקותמו בֶר ּוַפִמּו בָהומ םיִדָמֲחּנַה
 םג חחח ד סהה

 ה אלמ ז. 47. חיי
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 ןיִבהוִמ תּיִנָש :בָר בקע םֶדְמְׁשְּב םֶהְּב רֶקְונ ּףְּבְענ 3
 יִברלְׁשִמַ-לַא ףְִבע ףשח | םירזמ םג :ינקנ תורפְסנמ 4
 וגה יפדירמא !ןוצְרל יהי :בֶר עשפמ יתיקנו םתיא זָא וט

 :יקֲאֹונְו ירוצ הוה נפל יש
 פז. אא ₪ 23

 וםש ּבְנשָיהַָרְצ םִיְב הָוהְי ךנעי :ךוָדָל רומזמ ַחַצנמַכ אפ
 רֶכְו :ָָרְעְסִי ןויצמו שדקמ ְךְרוַע חלשי :בקעי יהל ;
 "לֶכְודִבְבְלַכ ךלְדּתַי :הָלָפדהְנְשדְי ךתְלועו ףיִתחְנִמִדלָּכ ה
 ללודנ ּוניקלֶאדמְשְבּו תושב ו הָנְנְרְנ :אלמי יתצע 6
 הָיהְי ו עיעוה יִּכ ִתְעַדְיהָתַע + ףיִתולַאְשִמלָּכ הָוהי אָלמְי ד
 הָלֶא וְניִמָי שי .תורובנב ושדק יִמשמ הנע וחישמ 5

 :ריָכנ וניקְלֶא הָוהְיימָשּב ו ּנְחנֲאו םיקופַב הָלֶאְו םָכָרְב
 הָעְישוה הָוהְי :דָדטֲת נמק ּונֲנֲאְו ולֲפנְו ּעְרָכ הָמֲה +

 :ּנֵאָרָקדםיְב ני ְךֶלמַה
PSAL. XXL. NO 

 ףפעושיבו ךלמדהמשי ְךעְב הָוהְי :דָוְדְל רומזמ ַחַצנְמַל א ג
 "לכ ויִּתְפָש תֶׁשָרֲאְו ול הָּתתנ ובל תָואִּת :דֵאָמ ליי המ ג
 ושארל תיִׁשָּת בוט תֹוָכָרִּב ונמדקת"יכ :הָלָס ָתָענמ 4
 םלש םיִמָי ְרֲא ול הָּתְתָנ ךִּמִמ לֵאָׁש וםָיַח זופ תֶרָמַע ה
 די :ויָלָע הוׁשְת דו דה ּףָתְעּוׁשיְּב ודובּכ לֹורָנ :דַעְו }
 כ :ףנְפיתֶא הָחמׂשְב ּוהְּדַהְה על תֹוכְרב הָתיִׁשְת 5
 די אָצְמִת :טומי-לב ןויָלָע דסחְבּו הוחיב חמב ךֶלמֲה 9
 שא רֶנֲתְכ | ומתישת יאש אֵצִמַּת נימי ְבְיִאילֶכְל י
 ץראמומירפ :שא םלְכאַהְו םעלבְיופַאְב הָוהְי יְנָפ תעְל וו
 הממ ובשח הָעָר יִלִעּוטְניִּכ :םֶרֶאְגְבִמ םֶעְרִ דָּבֲאה ו
 :םֶהינְפ"לַע ןנוכת ףיִרְתיִמּב םכש ומְתיִשְתיִכ ּולָבּוידלַב 5
 :סְרּוכִּג הָרְמנו הְרישנ ְועְּב הָוהְי המור +

 חצנמל ווק 4 ה
 ח ריחי ץ.2. איכ
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XXILE QDבכ 5 גז;  

 2 א הָמְל יִלֶא יִלֶא :דוָדְל רומזמ רחשה תָליַא-לע חצנמל
 3 םֶמֹי אָרְָא "ימלא :יתְנאש יֵרְבִּד יִתְְׁשיִמ קוחב יִנתְבע
 + בש" שודכ הָּתַאְו ;יִל הָימְדְדאלְ הללו הנעת 'אָלְו
 ה :ימטלפתו וחטב ּוניִתבַא וחטּב דב :לארשי תִלְהִּת
 = תעלות יִכנֲאְו :ושוב"אלו ּוחַטְב ב ימָלְמְו כז דילא
 6 יל נעל יִאְרלּכ :םֶע-יוזְבּו םדֶא תפְרַח .שיאראלו
 9 והליצי ורטלפי הוהידלא לג :שאר ועינ הָפַשְב ּוריֵמֿפִי
 י זיִמַא ידשלע יחיטְבמ ןטְכִמ יחג הָתאהיִּכ .וְּב ץפח יּכ
 1! קקרתדלא :הְתֶא ילא ימא ןטְּבִמ םֶהָרֹמיּתְבְלְשָה דילע
 ₪ םיפר םיִרּפ יִנובְבְמ :רקש ןיִא יכ הָבֹורְק הָרְצהיִכ יִָפִמ
 44 :גאש] ףרט הירא םֶהיּפ יִלָע וצפ :ינּורְּתַכ ןָׁשְב יִריִּבַא
 וט ןנודפ יִּבְל הָיָה יִתומַצהלכ ודְרָּפְתַהְו יִּתְכַפשנ םִיָמַכ
 16 יהוקלמ כָבְדְמינושלו יזפ | ׁשֶרֶהְּכ שבי :יִעַמ דְותְּב סמ
 גז םיִעָרְמ תדע םיִבָלְּכ יִנּבְבְסיִכ נתפש תומרפעלו
 8 וטיִבָי הָמֲה יִתֹומצִע-לְּכ רפסא :יֶלְגרְו ידי ירֲאָכ ינופיקה
 יז :כרוג ליפי ישובלדלעו םהל ידנב וקְלחָי יבוא
 2 הליצה :השיח יתָרְועְל יתוליא קחְרת"לא הָוהְי הָּתַאְו
 2 ץרירָא יפמ ינעישוה יִתְדִיַחְ בלשיהימ יׁשפנ ברהמ
 5 לֵהָכ ות יחֶאְל ךמש הָרּפסַא :ינָתינע םימר ינרקמו
 גו ּוהְָבַּכ בעי ערזלְּכ והוללה ו החי יאר :ָּךְלְלְהֶ
 הכ תנע ץמש אָלְו הבא יִּכ :לֶאְרְשְ ערזלְּכ ממ ור
 א ףתאמ :עמש וילא שבו וממ נפ ריִתְסהאְלויִָע
 גז ןםינע ּולְכאָי זויִאְרְי דגנ םלשא יִרְּדְנ בֶר לָהָקְּב יִתַלהַת
 9 | ּורְּכִ :דעֶל םכבבְל יחי ויִשְרְּד הָוהְי ּוֵלְלֵהְי ּועָבְׂשִו
 -לָּכ ףינפל .ווחתשיו ץראדיספא"לְּכ הָוהי-לֶא ובו
 % ולכא :םיוגכ לשמו הכולמה הָוהיִל יִּכ :םיוג תֹוָחפְׁשִמ
 se יִדְרוילְּ ועְרְכְי ונפל ץֶרָא-גשּד-לְכ ו וחמש

 ושפנו
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 ואבי :רודל ינדאל רפי טָדְבעַי ערז :היִה אל ושפנו כ
 :הָשָע יּכ דלג םעל ותקדצ ודיג

PSAL AA ID 

 נעיִּבְרַי אָשד תואְגִּב :רָסָהֶא אל יער הודי דוְדְל רומןמ א 2
 קדֿצ-ילעַמְב נהנו בבושי ישפנ :ינְלֲה תֹוחנְמ ימלע 3
 -יכ ער אידאל תֶוֹמְלַצ אנ ךלאדיכ םנ מש ןעֶמְל 4
 ןינְמל רע :וגמַהנו המה תנע ףטבש יִדמַע התא ה
 בוט ךא :הָיוְר יסופ ישאר ןמשב תֶנַשד יררצ דגנ ןחלש 6

 :םימי ןדמאל היה תי יִּתְבׁשווה יִמילָּכינפְּדִרִי דָסֲח
 .ww PsanXXIV לכ

 :הב יבשיו לבת הָאֹולַמּו ץֶראָה הוהיל רומזמ דוד א
 הלעימ :ָהנתְכי תורָה;לו הָרְסִי םימחלע אה יכל
 בבל רבו םיפכ יקנ :ושדק םוקְמִּב םוקייימו הוה רהב 4
 אשי :המרמל עבשנ אלו ושפנ אשל אשנ"אל רשא ה
 זשרד רוה הָו ::ועשי יהלֶאמ הלדצו הוהי תַאמ הָכָרְב <
 ואשְנְהְוםֶכישאַר םיִרָעָש ואש :הָלָק בקי ףיִנְפ ישקבִמ ד
 הָוהְי דובָּכַה למל לז ימ :דוְבְּכִה ךלמ אוב םלוע יַחְתַפ 5
 םָכישאְַר ו םיִרָעַש ואש :הָמָחְלַמ רוג הוה רובנו ווזע 9

 למ הו אוק ימ :דובָּכַה למ אב םלוע יִחְפ ואו י
 :הֶלָס דובְּכַה למ אּוָה תֹוִאָבְצ הָוהָי דובְּכַה
 .PsaL. XXV הכ =

 "לא יתחטב ב יהלא :אָשֶא ישפנ החי לא דודְל א ל
 ושבי ושבי אל דיוקדלָכְ יל יִבָיוא ּוצְלֲעהלַא הָׁשֹובֲא 3
 :ינדמל דיַתוחְרֶא ינעידוה הָוהְי ךיכרד :םקיר םיִדְנְּבה 4
 ףתוא יעשי יהלא הָתַאְִּכ ינדמלו | הפמאב יִנֵכיִרְדַה ה
 -םלשמ יכ יְִסִחְו היה : ךימחר רַכ :םויה"לָּכ יתיק 5
 -רֶכְ ְךֶדסְּכ רפותדלא יִָשפּו | ירוענ תואָטח :הָמַה 7

 6 + וו ו

 4אלמ .7.היכ יוקוישוד צ. 6. | יק ישפכ טוט. אריעז ר צ. 4. דיכ
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 8 הָרֹוי ןָפְדלע הוהְי רַשיו בוט :הָוהְי ךבומ ןטמל התל
 פ וכְרד םינע דמו טפשמב םיונע ךרדי :ךְרדִּב םיִאְטַח
 י :ויָתדְעְו ותירב יִרָצְנל תַמֲאְו דֶסַח הָיהְי תוָחְרֶאדלָּ
 11 שיאה הז ימ :אוה"בר יכ יעל תחלטוהוהי ךְמׁשְעֶמְל
 5 פרו ןִלָּת בוב ושפנ רָחְבי ְךֶרָרְּב יונר הָוהְי אר
 14 ניט :םעירוהל ותירבו ויאָריל הָוהְי דוכ :ץֶרֶא שרי

 2 + ילדה :ילנר תֶׁשַרמ איז אוה יֿ ההיילא דיִמָ
 וז יתוקוצממ וביחרה יִבָבְל תֹוָרָצ :יִנָא יִנָעְו דוחה ינו
 5 יביא האר :יתיאטה"לָבְל אשו ילמעו יינעדהאר :ינאיצוה
 כ דלא ינליצהו ישפנ הֶרמש :ינואנש סמ תאנשְו וברי
 22 דהַדְפ :ךיתיוק יּכ ירצו רשיויסת דב ותיִסמדיִכ שובא
 :ויתורצ לפמ לֶאְרְשִידתֶא םיְלֶא

 וכ .PsaL. XXVI וכ

 . ִּתָחַמָּב הָוהיבו יִּתְכַלָה יִּמִתְּב יִנָאיִּכ הוי ינמפָש \ דודל
 2 כ יפלו יתוְלַכ הָפֹורְצ ינפנו הוי יח :דָעמָא אל
 4 -םע יּתְבְשיאְל .:ךתמאפ יְִּבְלַהִתַהְ יניע דנגל ד ךּדְסֲח
 ה םיִעָרְמ להק יתאנש :אֹוכֲא אל םימְלענ"סעו אושדיתמ
 6 -תֶא הבבסאו יִַּכ נב ץחְרֶא :בשא אל םיִעָׁשְר-בעו
 ז :ּדיִתואְלפנלּכ רֿפסְל הרות לוב עַמְׁשַל :הֶהיְד יְּדֲחִמ
 9 ףקֲאָּת"לַא ְָּדֹובְּכ ןְכשמ םוכמ ּדתיִּבְזועַמ ִּתְבַהֶא הוה
 י םֵהיליְב-רׁשֲא :ַײה םיִמד ישנאדסעו ישפנ םיִאְטחְיע
 גג ינו דפ ךלא ימת נאו :דַחָׁש הָאְלַמ םיִמו המז
 12 :הָוהְי דֵרֹבֲא םילהקמב רושימְּב הָדמע ילָנר

 זכ PsaL. XXVU וכ

 א יח זועָמ הָוהְי אָריִא יממ יִעְׁשְו ירוא ו הָוהָי ו דול
 2 יִרָצ יֵרֵׂשְּבדתָא לָכֲאְל םיערמ | יִלָע ברק :דָחְפֶא יממ
  ץדנחמ ו יִלָע החְת"םא :ילָפו לשָּכ המה יל יביאו
 5 דהוי

 ח ריח ץ. 9. | חכחאב חתפ =. 1 וכ ראלמצ.18. הנתאב חתפ ל. 7.היכ
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 :חטוב יִָא תאזְב הָמָחְלִמ ילָע םּוקְתדסא יכל אָדידאְל
 דתיִבְב יִתְבְש שקְבַא ּהָתֹוא הָוהְיתֶאְמ יִּתְלֲאְׁש | תַהַא 4

 קב רקבלו ההי-טענְב תחל לח ימילְכ הי
 רוב ולָהְא רֶתְסְּב ינְרּתְסי הע םְּב הסב יִכ ה
 הָהְּבְוא יתוביבָס יִבָיִאיַע ישאר םּורְ התו ימי <
 יעמש :הָוהיל הָרְמֲאְו הָריִשָא הָעּורת יִחְבַז ולָהֶאְב ז
 גָפ ושקפ יִּבִל רַמָא ףל :יננעג יִנגהְו אָרְקִא ילוק הָוהְי 5
 טתְ"לא ינָמִמ | ְךנְפ רֵּתְסִּתהלַא :שקַבַא הוי ףיִנָפתַא 9

 יהלֶא ינמועתדלאְ ינשטתדלַא יה יִתְרְע בע ףּאְּב
 היי רוה :ינפסאי הוה נבע יא יֵבֲאִכ :יעשי גג
 ׁשֶפנב יננְתת"לַא :יִרְרש ןעמל רושימ חַאְּב ינְֲנְךָכְרה 12
 ִתנַמֲאָה אלול :סמִח חפיו רָקָׁשיַדע יבדמק כ יִרֶצ 5
 קוֲח הָהְיילֶּפ הוק :םַײַה ץֶרֲאְּב הָוהְידבִטְּב תוֶאְרְל 4

 :הָוהְיילֶא הוקו דל ץֶמָא
 .PsaL אאטה] | Mo כ

 הָשַחַתְרַפ נמס שָרָחְתְילַא ירוצ אָלְקֶא ו הָוהְי יל דודְל א
 יושב נחה לוק עַמָׁש | :רֹוב ידְרויםע יִתְלַשְמְְו יִנָממ ל
 דע יִנָכְשְמִתִלַא :ףשדק ריִכְדְדלֶא ירי יֵאְׂשנְּב ףילא 3

 הָעְרְו םקיערדיסע םולש יֵרְבּד ןָא יֵלְעְפידמעו םיִעְׁשְר
 הֶׂשְעַמְכ םֶהיֵלְלַעַמ עָרְכּו םֶלָעפְּכ םֶהְלְרִת :םֶבָבְלּב +
 -לֶא ּויִבְי אֶל יכ :םֶהָל םלימג בשה םקל ן םֶהיִדְי ה
 ְךוָרּב .:םְִבַי אָלְו םֶפְרָי ודי הׂשֲעַמ"לֶאְ הָוהְי תָּכְעפ 6
 הַמְב וב למ יזע ו הָוהְי :ִננֲחַּת לוק עמְׁשִּכ הויז
 ומול העי :ּנָדֹוהֲא יִריִשִמּו יִבל ולַעַו יתְרַועְו יבל 5
 -תֶא ְךְרָבּו ףמעתֶא הָעישוה :איה וחיִשְמ תעשי זוָעָמּו 9

 Aw :םֶלעְק"דע םַאׂשנְו םערו ףתְלַחְנ

 רומומ
 רוקנ צ. 18. יוקוכסבצ.3. חנתאב חתפ +. 4. זיכ

 הטמלמ אלא דוקנ אלש ו ןמ ץוח הלעמלמו הטמלמ
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 א וָבָכ הָהיל ובה םילא נב התל ּוֵבָה דודק רוממ
 ג "תררַדַהְּב הוהיל ווחְפְשה ימָש דוִבְּכ הוהיל ּובָה ווו
 3 "לע הָוהְי םיִעְרַה דובְכַהלֶא םִיַמַה-לע הָוהְי לוק +:שדק
 ה לוק :רָדָהּב הוי לוק ַחָּכַּב הוהי-לוכ :םיִּבַב םימ
 6 םדיקרי :ןְטְבלַה יזראדתַא הוה רכשינסיורא רבש הוי
 ז םצח הוהיילוק :םיִמֲאָרְדְב ומְּכ ןוירשו ןֶנבל לָנעמְּ
 5 רפדמ הזה ליקי רָכְמ ליי הָוהָי לק :שא תבָהְל
 י ּלָכיִקְבּו תרי ףָשֲחּת תוליא ללוח הָוהְי לוק :שדק
 למ הוה בשה בי למל הי :דובְּכ רֶמא לכ

-.< Js 

 גג :םולָשְב ֹוֵמע-תֶא ְךֵרָב הוי תו מֵעַל וע הָוהְי :םֶלעְל
PSAL. XXX. 

 2 א ינתילד יִּכ הֶוהְי ךממורֶא :דודל תה תֶכְנַח ריש רומומ
 ג :ינאָּפְרִתו ףילא יתעוש יקלַא הוה זיק כא תְחמש"אלו
 ה וראה :רֹוב ידְרְנמ ינחיוח ישפנ לואשדמ תיִקעה הזה
 6 םײח פאב ענָר כ :ושדק רַכְול יהוה וידיסַח הויל
 ז כב יִתְרְמא ינו :הנר רקְבלְו כ ןיִי ברעב ונוצר
 8 וע'יררהל הָּתְדמעַה דנצְרְּב הָוהְי :םֶלועְל טֹומָא-לּב
 9 =לֶאְו אָרְקֶא הָוחְי ףילא לָהְבִנ יתייַה ּךיִנַפָתָרָּתְסִה
 י ךֶדויה תחש לא יִתְדרְּב ֹיִמָרְב עצְבדהמ :ןֶנְתֶא יִנדַא
 11 רועוהיה הוה יִנְְחְו הוה קמש +ףפמא דינה רַפָע
 וכ יִנרְוֲאְתו יקש ּתְחְתּפ יל לָחְמְל יִדְּפְסִמ ָתְכַפָה :יל
 ו יִקְלָא הָוהְי לִי אָלְו דובָכ רמת עמל :הָחְמְש
 :ָךְדוא םלועל

 PsaL. XXXL אל

 ג א ;רֶׁשֹובַא-לַא יִתיִסָח הָוהיִב :ךוָרל רוממ הַצְנֶמְל
 3 זרָרֵהְמ א | ילא הפה :ינטלפ ךְתְקְדצְּב םֶכיְל
 ינליצה ד

 יוק ידרימ + 4. יל
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 : יִנְעיִׁשֹוהְל תודוצמ תיבָל זועמדרוצל | יל הָיָה ינליצה
 :ינלהְנְתו נה מש עמל הָּתֶא יִתָרּוצְמּו יְִלַסיֵכ
 ריקפא ךְדיְב :יִועַמ הַא יִכ יל ונמט וז תשרמ ינאיִצות
 םיִרְמְׁשַה יתאנש :תָמֲא לֶא הוה יתוא הָתיֵרְּפ יור
 הלְמְׂשִאְו הֶליִגֶא :יִּתְחָטְּב הודחלֲא יא אושדילבה
 אָלְו :ישפנ תֹרָצְּב תעלו ינעתֶא ָהיִאָר רֶׁשֲא ִּּדְסַחּב
 רוה יה :ילגר בחרב דמעה בואדי יִנָתְרגְסַה
 ןונב לכ יִכ .:ינמבו ישפנ יניע סעכב הָׁשְׁשִע יִל'רַצ .

 -לָּבִמ :ּשָשָע ימצעו יחכ ינֹועְּב לַשְּכ הָהנאַב יוגשו יח ג
 יאר ו יעְדמל דחפו לאמ | יִנכָשלְו הָפרֶח יִתָיַה .יררצ

 יִלְכְּכ יתייה בלָמ תַמּכ יִתְחַּכִשְנ :ינממ ודְדָנ ץוחב ו
 זבַרְסּוהְּב ביכְפמ רוַמ םיכר תֶפּד | יִּתְעַמְש יִּכ :דבא 4
 הָוהָי יִּתְחַטְב יל | יִנָאְו :ומַמְז ישפנ תחקל ילָע דָחָי וט
 יביוא"דומ ינליצה ית ךְדָיְּכ :הָתֶא והלא יִתְרמָא 6
 :ּףִדְסִחְב יִנָעיִשוה ָרְבעל ךיִנְפ הָריִאָה :יִפְדְרַמּו גז
 :לֹוָאָשִל ומדי םיִעָשְר ושב תאר יִּ השובְאדלא הוי 18
 ;רואנּכ קמע קידצדלע תורבדה רֶכָׁש יתְפִש הנְמַלֲאַת ופ

 םיקוחל קלע ריאל תנפְצְרֶשֶא לוט בר הַמ בו כ
 שיא יסכרמ ְךינפ רֶתְקְּב ו םֶריִּתְסִּת :םֶרָא יִנְּכ דג ב ו
 איִלְפַהיִכ הוה ורב :תונשל ביִרֹמ הָבְסַּב םִָּפִצִת יל

AT i 

 'תורננ יֹופֲחְב יתרמא | ו נאו :רֹוצְמ ריִעְּב יל ודְסַח ּ
 ובא :ףולא יעושב יֹננֲחַת לוק תְעַמְש ןכָא ףיניע דָמ א

 רֶתְילַע םלשמו הָוהְי רצנ םינומָא וידיַח"לָּכ הָוהְיתֶא
 :הוהיל םילהומה"לְּכ םכְבְבְל ץֶמָאְו יקח :הֶוֶאנ השפ הכ
 .PsaL אאא[ בל בכ

 םֶדָא יִרשֶא :הָאַטָח יִסְּכ עשפדיושנ ירשא ליכשמ דֹוָרָל א
 יתשרחה יּכ :הָימְר וחּורְב ץיאו ןוע ול הָוהְי בשחידאל 3
 ולב 1 מ

 ל 3

- - 
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 + רָבְכַּת ו הָליַלְו םמי*ו כ :םיַה-לְּב יִתְנֲאׁשִּב יָמָצִע ולב
 ה יִתאָמַה :הֶלָכ ץוק יִנָבְרְְּב יִּדׁשְל ְּךַפְהְנ דדי ילָע
 התיק יעָשפ ולע הָדֹא יּתְרמֶא יתיפכ"אל ועו דעיוא
 6 רָב לַלַּפְתִי תאז-לע :הָלָס יִתאָטַה ןוע תאָשְנ הָּתַאְ
 אל ויָלַא םיכר םימ ףמשל קר אֹוצמ תעל ףילא | דיה
 ז יִנָבְבִסִת טלפ גר ינרצת רצמ יל רֶתָכ הָתַא :ועיע
 9 ףיִלֶע הָציִא ךקת זְּדַרְרּב ראו | ּףְליּכְׂשַא :הָלְס
 יָד כר גַתְמְב ןיבה ןיא "ֶרֶפָּכ סיס |ּיָרָהזלַא נע
 י הטובה עעְרְל םיכאכמ םיָּבַר :ְּחָלֲא ברק לָּב םולְבְל
 וג םיִקיִוְצ ולינו הנתיב ּוקְמַש :ּוָכְבִקי דחה הֶוהיכ
 :בְליַרְׁשילְּכ ערה

 נכ .Psa. XXX גל
 2 א הָוהיל ודה :הָּלַהִה הוא םירשיל הויב םיקידצ נר
 3 וביטיה ׁשֶדָה ריש ול ּוריׁש וְלּורֶמז רוש לָבנְּב רנְכְּב
 + :הָנומָאָב ּוהׂשֲעַמ"לְכְו הוהידרבִד רֶׁשיייִכ :הַעורְתב ן
 6 רבֶדְּב :ץֶרָאָה הֶאְלִמ הָוהְי דה טָפְׁשמּו הקְחצ בהא
 ז דָגְּב םנכ :םָאָבַצהלָכ ויפ ַחוָרְבּו ושַעְנ םיִמָׁש הוה
 9 =לָכ הָיהְיְמ יִאְדִי :תִֹמֹהּת תודָציִאִּב ןתנ שח ימ
 י יהו רַמּ אָֹה יִּכ לֵב יִבְשילָּכ ורוני ומ ץֶרָאָה
 י תֹובָׁשְהִמ אינה םיוג תצע ריפה הָוהְי :דִמַעַמ הָוצדאּוה
 וג רֶדל ובל תֹובְׁשְחַמ דָמַעְת םֶלועְל הֶוהְי תַצָע :םיִמע
 1 הָלָחְְל רחב םָעה ויָהלֲא הֶוהְירֶשָא יוגה ירשא רד
 13 :םֶדֲאָה ןְּבִלְּכתֶא הָאָר הָוהְי טיבה םִימָשִמ זול
 וט די רציה :ץֶרָאָה יבְשְוילְּכ לֶא חיגשה וִתְבׁשוְבמִמ
 18 דבָרֶּב עשונ ְלְמַה ןיא :םֶהיִשַעְמילָּכְילֶא ןיכפה םכל
 וז קדַעושְתל סופה רקש :חְפיבְרְּב לָצְנְאל רופג לִיָה

 ו םיִלָחמל ויִארְילֶא הוה ץע הנה :טָמָי אַל וליח בֶרְב
 'כ וטשְפִנ :בָעְרְּב םֶתהְלּו םשְפִנ תָנָמִמ ליצַהְל :וסחְל
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 פל חָמְׂשִי וב"ִּכ :אוה נמו ונע הוחיל הָתְּבַח ג
 רֶׁשֲאכ ּונְלִע הוה ְךֶדְסַחיהְי :טְהָמְב ׁשְדָק םַשְב יִּכ 2

 :ךל ולח
 = פגז. .XXXIV דל דד

 לו והשרעו ליבא נפל ומָעַתֶא ושב דל א
 הָוהיִב :יפּב ותְלהְת דיִמָת תעילְכְּב הָוהְודתֶא הָכְרֶבִ 2
 יִתֶא הנהיל לדג :ּוחָמְשְיִו םיע ִעְמְשי ישפנ ללה +
 "לֶפמו ינו הָוהְתֶא יִּתְַרָד החי וִמָש הָמִמוְְנו ה
 :ּורפחי"ְלַא םינפֹו ורה ויִלַא וטיִּבַה .:יִנליִצה יתורוגמ 8

 דנה :ועישוה ויתורָצְילָכִמּו מש הוה ארק יע הז
 בימי ואָרו מעט :םֶצְלַחְו ויָאר'ל ביבפ הָוהְיִדאְלמ ל
 כ וועדק הָנהְיתֶא ּאָרְי :יּפדהַסְחְנ בנה ירשא הוי
 הדוהי ישרדו יבעְרו ׁשָר םיִריִפְכ :ויאריִל רוססמ ןיא גו
 הדָנהְי תארי ילדועמש םיִנָבדְכְק :םֹוָט"לְכ ּורְסְחְיְאְל ג
 תוֶאְרְל םיִמָי בהא םַײה ץַפָהָה ׁשיִאָהיִמ םָכְדָמלֲא וג
 רוס :הָמְרִמ רכּדמ ּיִתְּפְשּו עֶדמ ךנושל רַצְנ :בוס ומ
 -לֶא הָיהְי יגיע ּוהַפְרְרְו םיָלָׁש שקּב בוט"השעו עָרָמ ג
 תיִרְבַהְל עֶר יִשָעְּב הָוהְינָפ :םֶתָעְוׁש"לֶא ויָָאְו םיקידצ ו
 :םֶליִצַה םֶתורָצְלָּכִמּו עמש הוה יקָעצ :םֶרְכְ ץֶרָאמ 5
 תובר :עישוי חּוריאּכִּדתֶאְו בל"יִרְבְשנְל הָוהְי בורק פי
 ויִתימְצִעְלְּכ רמש :הֶוהְי וניו םָלְּכִמו קיָרצ תור 2
 יֵאְנְשְו הָעְר עֶׁשָר תֵתֹומְּת :הָדָּבְׁשִנ אֵל הָנֹהֹמ תָהַא 5
 -לָּכ משאי אָלְו ויָדָבְע שֵפְנ הָיהְי הָדֹופ :ּומָׁשָאְי קידצ 3

 : | :וָּב םיסחה
weאאאט הל  Psa. 

 קזחה :יִמֲחלתֶא םַחְל יביִרְי-תֶא הָוהְי הָכיֵר | דודְל א 2
 תאָרְקְל רו תָנִח קרו :יִתְרעְּב הָמּוקְו הצו ןגמ 5

CG BA CA OE:יפדר  
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 + יֵׁשְקַבִמ ֹמְלָבְו ישב :יִנָא ךְתָָשְי ישְפנל רֶמָא יִפדר
 ה נפל מכ יֵהְי :יִתָעַר יבשח ורְּפִחְו רוָחֶא ונס ישָפנ

al 

 6 תרללקלַחמ ףשח םֶכְרְדיִהְי :הָחּד הי למ הר
 ז םבתשר תחש יֵלנְמַמ םנהיכ :םֶפְרְר הוה : אַ
 5 ותשרו עדי אל האש יהָאֹובּת :ישפנל ורפְח םח
 5 הָוהיִב ליִגַת שמנו :הכ"לפו הֶאושב ָדְכְלִ ןמטירֶשא
 י מפ ימ הָוהְי הנרמאת | יתמצע לכ ותָצּושיִּב שיִשֶת
 וג ידע ןמוקי :ולזנמ ןויבֲאְ נו ונפמ קח יע ליִצמ
 ו: זרחה הָעְר ינומלשי :ינְלֲאְׁשִי יתְעדחאְל רשא םַמָח
 ₪ יִתנִע קש ישּובל םתולֲחְּב ו נאו :יׁשְפנְל לובש הבט
 גג יֵל"הֲאְּכ עֶרָּכ :ביׁשָת יכינ-לע ימְלַפִתו יֵׁשָפַנ םוצב
 וט וחמש עלַצְבּו :יִתָהַׁש ררכ םַאלְבֲא יִּתְכְלַהְתַה
 . : ומדדאלו וערק יִּתְעְדְ אלו םיִכְג יִלָע ּופְסָאְנ ופסל
 15 הֶאְרִת הָמּכ ירא :ומנַׁש יל .קְרְח געְמ ינעל יַפנַהְב
 ג לֶהָכְּב ד דוא :יִתָדיִהְי םיִריִפְבמ םֶריִאְשִמ יִשְפְנ הָביֵׁשָה
 19 אנש רקש יבא ילדוחמשידלא :ָדְלְלָהַא םּוצש םעְּב ב
 כ ץראהיענה לעו ורבו םולש אל יִ :ןיֶעוצְרְקִי םָנח
 גג | חֶאָה ּורְמִא םֶהיֿפ יֵלְע וביחריו :ןּובשחְי תומרמ יִרְבִ
 2 =לַא י)דא שרָחַת"לא הָוחְי הָתיִאָר | :נניע הָתֲאֿב חֶאָה
 ₪ יקדאו יקלָא יטפשמל הָציִקֲהְו הָריִעָה ממ קחְרת
 גג :ילחוחמשיחלאו ללא הו ְךְקְרצְכ יִנָמְפָש :יִביִרְל
 הכ :ּוהְנֲעלְּב ורמאחלַא נשפנ חַאָה םָּכְלב ּורְמאָילַא
 28 דמו תָׁשְבוׁשְבלִי יִתָעְר יחמש ידי ו ומהו ושְבי
  דיִמַת ורמאו יקְרצ יִצּפָח וחְמְשְיו ונְרָי :יִלָע םיִלילְנמַה
 28 ףקדצ הָגְָת ינושְלּו גבע םִלָׁש ץפחה הוי לדני
 :ּדֲהְלַהת םויה-לָּ

 חצנמל
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 36. 37. ול ול םילהת 10912

 .PsaL. XXXVI ול יש

 םָרָכְּב עְׁשְרָכ עשפיסאְנ :ךָדְל הָוהְידַבְעְל הנמל א =
 ניב וילא קיקחהדיפ :יניִע דגל םיִהלֲא דחפךיא בל 3
 ליִּכְשַהְל לֶרָח הממ ןוא זיִפיִרְבִד .אְנְשל ונע אמל 4
 אל ךרְזלע ביתי ובְּכְשמדלע בשחי ! א :בישהְל ה
 -דע ְףְתנומֲא ףסח םיִמְשהְּב הָוהְי :סָאָמִי אל ער בוט 8
 הדבר םּוהִּת ְּהיִטְפְׁשִמ לאדיררהְּכ ! ףךתקדצ :םיקֶחְש ד
 זכוהלַא ףדח רקהמ :הָיהְי עיעות הָמַהְבּו םָדֶא 5
 לחנו ףתיפ ןשדמ ןיורי :ןיסַחי יַפְּכ לַצְּב םֶדא גבו פ

 :ריִאזהָאָרנ ראב םיח רּוקְמ ףמעיְּכ :םקשת דינדע י
 ינאובת"לא .:בק"ירשיל ףתקדצו דיעדיל ףדסה ךשמ ג
 ןוא ילעפ ולפנ םש :ינדנת"לא םיעָשרדדיו האג לֶנָר ג

 :םוק ּולְכְיאלְו וחד
 פג. .XXXVI ול

 יִּכ :הלוע יִׂשֹעְב אנקִת"לַא םיִעְרְמִּב רחְתִתְדלַא | דוְדְלא ?
 הדוהיב חטב :ןולובי אָשָּד קֶרנבּו ולמי הָרְהְמ ריִצָחַב 3
 הוהי"לע נעֶתַהְו :הָנמָא הערו ץֶראְרְבִש בוטדהשעו +
 וילָק חַמְבְּךָכְרַּד הוהי-לע לג :ְּדֶבל תֶלַאְשִמ לה ה
 :םיָרָהְצּכ ְּךֲמפְׁשִמּוְָכְדַצ רֹוִאְכ איצוהו :הָׂשֲעַי אּוְו 5
 וכְרד חיִלְצַמְּב רַהְתֲּת--לַא ול לְלָהְתַהְו הוהיל | םָד ז
 רֶחְתִתִלַא הָמַח בזעו ףאמ ףרה .:תימזִמ הֶׂשֹכ ׁשיִאָב <
 רשריי המה הנה וקו ןותרפו םיעְרמהיכ :עָרָהְל ךא ל

 :ּוניאְו ומוקמ"לע ְתָננובְתַהְו עשר יאו טעמ דעו ץְרֶא
 עשר םמז :םלש ברְ"לע ופצתה] ץְרָאשְרי נג
 היפ הָאָר"ִכ וליקסשו יִנדֶא .:וינש ויִלָע קָהחְו קידצל וג
 ליִפַהְל םֶתְשק ּוָכְרִדְו םיעשר וחְתַּפ | ברח ומי אָבָי +
 םָכלְב אובְּמ םֶּכְרִה :ךרדירשו חובטל ןֶזְבאְ נע וט
 םיעְָר ןומָהְמ קידצל טעֶמ בט +:הֶנְרְמְשִת םתותשקְו ו

 .םיבר
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 17 םכיקידצ ְךַמֹוכְו הָנֹרַבְׁשַּת םיִעָשְר תועורֶז יִּכ + םיִּבַד
 18 :היהְ םלועל םֵהְלֲחנְו םָמיִמְה ימי הָהְי עדי :הָוהְ
 5 | םביִעָשְר יִּכ ,זּועָבשי ןובָעְר יִמיבּו העְר תב ושבידאל
 1 + הל :ּולְכ ןשַעָב לכ .םיִרָכ .רקיִכ הוהְי יביא ודאי
 5 ושרי ויִכְרְבַמ יִכ "ין ןנוח קידצו םלשי אָלְו עָשְר
 23 וָּכְרִדְו ּוננוכ רָבְיִדְעְצַמ הָוהְיִמ ּותְרָכ וילו ץרא
 הכ 'ִתיָה רענ :ֹודָי ךמוס הֶוהְי למוידאל לסוייכ :ץפְחי
 |: וערז :בֶזעְנ קידצ יִתיִאְרְדאְלו יּתנְכסנ
 * דהשעו ערמ רוס :הָכְרְבִל ופְרִו הָולמּו ןנוח םיְזלּכ
 5 -תֶא בועידאלו טפשמ בהא ו הוה יכ :םלועל ןכ שו בוט
 9 םביקילצ :תֶרְכִנ םיִעָשְר עדו ורמשנ םלועל וייס
 ל הַמְכִח הָוהְי קידציפ :ָהיִלָע דעל ּנָּכשו ץרארשרי
 31 דַעְמִת אל וָּבְלּב ויָהְלֶא תרות :טַפְׁשִמ רָּבַדְה ונושְלּו
 % דאל הוה ותימהל שכמו קיִתַצַל עְׁשְר הפוצ :וָרְׁשֲא
 רּמׁשּוהוהְי-לֶא הוק :וטפשהב לישר אֶל ודָיְב ונע
 :זרָאְרּה םיִעָשְר תֶרּכַהְּב ץֵרָא תֶשְרְל ממוריו וכד
 הל הנהו רבע :ןנער חַרְֶאְּכ הָרָעְתִמז ץיִרָע עָשְר יתיאר
 גז חיִּכ רשָי הֶאְרּו םָּתיִרְמְׁש :אָצְמְנ אָלְו והשכְבִאְו נא
 38 תרירחא וּדחַי ּודמשנ םיִעָשְפְו :םולש שיאל תיִרֲחַא

 39 תרַעְּב םועְמ ָךוהְיִמ םיִקידצ תעושְתו :הָתָרְכִנ םיִעְׁשְר
 מ טבעי םיעשרמ םטלפי םטלפו הֶוהְי םֶרקִמ :הָרָצ
 :וב ּוסֲח יִּכ

 .o PsaL. XXxval= חל
 גא ּךְתְמַחְבּויִנחיכית ךּפְצְקְב"לַא הָוהְי :ריִכְוהְל ךוָדְל רֹומְומ
 ? םֶתָמְיא .:דָי ילָע תחנת יִבּותָחְנ ךיצחדיכ יִנְרְסִיִת
 ;יִתאָמַח ינָּפמ יַמְצעּב םיִלָׂשְדיִא דמע  יִנּפִמ יִרָשְבְּב
 2 ושיאבה :ינמִמ ּודְבְכי דֶכְכ אָשַמְּכ ישאר וָרְבָע תנועה

 וקמנ
 קש ותא שגד צ 89. סאב חתפ ז. 15. 17. ויל .



 .As 38. 89. טל חל םילהת 1014

 "לָּכ רָאְמירע יתתש יִתוֲע) :יִתְלֲ יפמ יִתְרּוְבַח קמ ד
 במ ןיאו הלקנ יִאְלָמ יֵלְסְכיִכ :יתכְלה רק םַֹה 5
 :יבל תמה יִתנַאָׁש דָאְמ-דע יתיכְדו יִתְפְנ :יִרָשְבִּב 9
 יִבל ::הָרָתְסְְַאְל ממ יתָחְנְַו יתְואְתְדְלְכ רד ינדֶא ג
 | יִבָהֶא יִתֶא נא םלדסנ ינע רוצו יהכ נבע רחרהס ו?
 | ושקנמ :ּודָמַע קחלמ יבורקו ודמעי יעְגְנ דגנִמ יפרו ו

 "כ תומרמו תה ּורְבִד יִתָעְר ישרדו ישפנ ישקבמ
 דחַתְפְי אָל םַלֶאְכּו עַמׁשֲא אָל ׁשֶרַחְב נֲאַו ווי םויה 4

 די :תוחְכות ויפּב ןיאו עמש-אל רֶׁשֲא שיִאְּכ יֵהֲאְו :ויפ
 יִתְרַמָאְהִכ :יִהְלֶא יֶא הָנֲעַה הָּתַא יִּתְלָחוה הָוהֶי ָךְל וז
 עלַצל ינאי ולידה יל ילנר טומְּב יקומו 8
 :יִתאָטַחְמ גַאדֶא דנא נֲעיְכ :ריִמְת יִדְנְנ יִבואְכַּוןוכָכ ג
 תחת הער יִמְלשְמּו :רקש יֵאָנש וכו ומָצָע םייח יִביֲאְו 3,
 יהלָא הָוהְי ינְבעַת-לַא .:בוטדיפודְר תחת ינוגְטשי הָבוט 99
 :יִתְעּושת יִנדַא יִתְרְעְל הֶשוְח :יִנֲמִמ קָחְרְתִַלַא 9
 PsaL.Xxxlx. bb הס
 יֵכָרְר הָרְמִׁשִא יִּתְרַמָא :דֶוְדְל רמְזמ ןותיריל חצְנְמְל א ג

 :יִדְננְל עָשְר דָעְּב םוקחמ יִפְל הָרְמְשֶא ינושְלְב אוטחמ
 !יכלדטה :רָכְְנ יִכאְכּו בוטמ יִתישָחַה הָיִמוד יִּתְמְלֶאְנ 4
 ינעירוה = :ינושלב יִתְרּבִּד שָאדרַעְבִת :יִנַהְּב יִּבְרַקְּב ה

 :יִנָא לֵדָה--הִמ הֶעְדֲא אוה--המ יִמָי תדִמו יצק ו היה
 לְבָהלְּכיְַא ד ןואכ יִדְלִחְו ימָי הָּתַתָנ | תֹוהָפְמ הגה 6
 לָבְהְּדִא ׁשיא-ְלַהְתו ו םֶלָצְּבִיְדִא :הָלְמ בָצְנ םֶרָא"לֶּכ ז

 arses “il נא יתיוקדהמ הָּתעָו :םָפְמַאימ עָריאָלְו רבי מַה

 "לא לָבָנ תפרח ינליצה עְׁשְפילְּכִמ :איִה ךל יִּתְלַחִּת 9
 רפה :ִתיִשָע התא יִכ יִפדַּתְפֶא אל יִּתְמְלֶאְנ ינַמיִׂשָּת גג
 !ןוע-לע תוָחְקִתְב :יִתיִלָכ נא ְךֶדָי תרנתמ דענג ילָעְמ 9

  RaWתרסי 4 ב ו ₪

 ירק ןותודיל ד. 1. טיל  ףריחי +. 21. חייל
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 :הֶלָס םֶדֶאלָּכ לָבָה דא ודמָח ׁשְעְּכ םָמָּתַו שיא ָתְרַׁשי
 ו דלֶא יִמְעְמּד-לֲא הנאה | יתָעושו הוה | יִתְלַפִת העמש
 + מממ עשה :יָתֹובֲא-לְבְכ בשוח דמע יִכְִא רג יִּכ שרחת
 | זינעאו ךלא םֶרַטְּב הָנְלְבאְ

 PsaL אז מ

 2 א עמו ילא טו הוהו יתוק הוק :רומְזמ דודל חַצנמק
 3 עלסהלע םֶהו ]ה טיטמ ןֹואָׁש רב | ינלעו :יתעוש
 4 וניקלאל הלהַת ׁשֶדָח ריש !יפְּב ןתוו :יָרְׁשֲא ןנוכ ילנה
 ה -רֶׁשֲא רֶבַה ירשא :הֶוהיב ּוחַמְבַיו וארו םיפר ּואְר
 6 תֹוָבר :בְזָכ ימשו םיבְהְרילֶא הְפדאָלְו וחטבִמ הָוהְי םש
 ונילא ףיִתְבְשְחִמו ד ְתאְלְפִנ י יַהְלֶא הָוהְי התא | תשע
  חַבְו :רפסמ ומצע הרבדאו הָדיִנַא דלא רע | ןיא
 אל הָאְמֲחֹו הע יל תיִרָּכ םינֲא ּתְצַּפְחדאְל | הָמְנמּו
 8 :ילע םּותָּכ רפש-תלנמב יִתאָב-הְּנַה יִּתְרַמֲא זא :ָּתְלְאְש
 ו יתרשב :יעמ ךְְּב ּךִתְריתויִּתצַפַ יהלֶא ד נוצר תֹושֲעָל
 :ָתְעְדַי הָתַא הָוהְי אָלְכֲא אָל יִתַפָש הנה בר לֵהָּקְּבו קָדָצ
 יִּתְרָמֲא ְףִעוׁשתוְּדֲתְנומֲא יפל ךותּב| יתופכ"אל ד ּףְתְקְרְצ
 -אל הוה הַּתַא :בֶר להקל ְתִמַאוָךְדְמַ יִתְרַחְכְאל
 8 יִכ :יִנְרְצְי דיִמָת ףקמאו ךרסח יעפמ ימה .אָלְלִת
 יתְלָבַאֶלְו יתנוע ינונישה רַמְִמ ןיאידע תו ילָע פפא
 44 ץחוהייהצר ּויִנָבְע יִּבְלְו ישאר תורעשמ מצע תואְרל
 וט ישקכבמ לחי ורפי ושבי :הָׁשּוח יתרועל הוה יינליִצַהְל
 8 משי :יִתָעָר יֵצְפֲח ּומְלָּכְו רֹוחֲא נפ התופסל יִׁשפנ
 וז וחמש ושישי :חֶאָה ו הֶאַה יל םיִרְמֲאָה םתְׁשְּב בְקע"לע
 :ּתְעשְתיִבָהֶא הוה לּדְידיִמָתּורְמאָד ,ךישק סלב ּדּכ
 1 קדתא יַטְלַפְמּו יתרו יליבשתו ינדא ןויבָאְו נעו ינאו

=: 

 ורֵמֲאְתַלַא והלא

- 1 

to 1 

 חצנמל
 ספ ףוסבו חנחאכ חתפ +. 198 מ
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 .PsaL אז. אמ אמ

 הער םיְּב לָּדילֲא ליִּכשמ ירשא :דודְל רומומ חַצנמַל א 2
 ץֶרָאְּב רשאי וחייו והרמשַי | הָוהְי .:הֶוהְי והטלמי 3
 יו שֶרעלֲע נרְעְסִי הוה :יָביֲא ׁשפנְב ּוהֹנְתתלֲאְו 4
 הָאְֿפְר נגח הוה ּתְרַמֲא ינא :ולֲחְב כפה ּובָבְׁשִמ"לְּכ ה
 תרמי יֵתמ יל עֶר ּורמאָי יביא :דל יתאטַחהיִּכ ישפנ <
 ץֶּבְקִ וכל רֶבֵדי אוָש | תואדל אָבְדבִאְו :ומש דָבָאְו ז
 אשל ושָחְלְתִי ילָע דחָי :רכדי ץוחל אצנ ול ָא 5
 בש רֶשָאְו כ קוצי לעלְּבירבְּד :יל הָעְר ּובְׁשֲחיויִלֲע פ
 וב יִּתְחַמַּברִׁשַא | ימולשדהשיא םג : :םוקל ףיסו"אל י
 | ינמיקהו יִנַָח הֹוהְי הָּתַאְו :בקע יִלָ לינה ימחל לכוא גג
 עירי"אל יִּכ יב ּתְצַפָחְיִּכ ית תאְוְּב :םֶהְל הָמְלׁשֲאַו ו
 :םלעל נפל ינביִצַתו יב ְּכַמַתִיִמְתְּב יאו :יֶלָע יביֲא 5
 :ןמָאְווזמֶא םלשה"דעו םליעהמ לארשי יהלָאוהְוהְי דורֶּב 4

 יש בפס

LIBER SECUNDUS. 

Psa. XLII במ 
 םִיָמיקיִפַא-לצ גְרָעִת ליֵאְּכ :חרקדינְבל ליִּכְׂשמ חצנמל א 2

 ;ביהלאל | יִשפנ הֶאְמִצ :םיִהלָא דלא גרעֶת ישְפִנ ןֶכ 3
 יתעמד יִל"הַתִיַה :םיהלָא ונפ הָאְרֲאְו אובָא יִתַמ יח לאל 4

 :ַהלֶא הַא םַה-לְּכ ילא רֹמֲאב הליֵלְו םמוי --ה
 םִּדדָא ורבע ינ כ ישפנוילע הָכּפְשֶאְווהַרְכַא הָלִא ה
 דחמ :ננוח ןומה הָדֹותְ הָנְר"לקְּב םיהלַא תיָּב-הַע 5

 דוע יב םיהלאל ילחוה יל יִמֵהּתַו יׁשְפנ ו יִחָחותשִת
 ןפ-לע הָחּותְׁשַ ישפנ לע ימלא זוינפ תעשו ונרוא ד
 -לֶא םֵהְּת ::רעצמ רקמ םינומְרח ןחרי ץראמ רי

 םוהת
 ערלמ .5. ירק רשאו +. 8. איימ
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 :רָבְע לק ףילנו יְרְבְשמ"לָּכ רט לול ארוק םּוְּ
 5 לָאל הָלָּפִת יִמע הָריש הָליִלבְו וס הוה הוו םַמֹו
 יּדלֲא רֶדְלהַמְל ינֶתְחַכש המ ללס לאל | הָרַמוא יח
 וג םֶרָמָאַב יֵרְרֹוצ ינּופרח יִתומְצַעְּב | חַצְרְב :ביוא ץַחלְּב
 וג דהַמּו לשפנ| יחחותשתדהמ :ףיקלַא היא םייה"לּכ ילא
 :יהלאוינפ תעשי ונדוא דועדיּכ םיהלאל יליחוה יל ;ימהַת

PsaL. XLOL JOנמ  

 א הָמְרִמ שיאמ דיִכָחאְל יוגמ יביר הָביֵלְו םיהלֶא ינמפש
 2 =הָמְל יִנָּתַחִנ הל *זעמ יהלא | הָתַאיכ :ינטלפת הלועו
 3 הָמַה ּךְּתמִאְ רואה :בַײא ץַחַלְּב ךלהַתֶא רד
 4 ןהָאֹובָאְו :ףיִתונְּכָשמדלֶאְו ןשדסדרה"לָ יניב יח
 רוכב דואו יליג תקמש לאדלֶא םיהלֶא חַכןמהלָא
 ה יִלָפ יִמַהְּת--המו ִשָפִנ | יחָחותָשִתיהמ :יהְלֶא םיִהְלֲא
 :יהלאו ינפ תעשי ונדוא דועיְּכ םיהלאל יליקוה

XLIV. Thךמ 51.  
 2 א ּונְעַמָׁש ּוניִנָאְּב | םיהלֶא :ליִּכְׂשמ חַרקיִנְבְל חַצנמל
 ג ןהּתַא :םֶדָכ ימיכ םלימיב ּתְלַעְפ-לַעְפ ונלרפמ וניִתּובָא
 4 יפ :םֵחלשְתַו םיִמִאְל ערה םעַמּתו תֶשְרוה םיג די
 -יכ ומְל .הָעְישוהדאְל .םעורְח ץֶרָאשְרָי םָּבְרַהְב אָל
 ה יבלמ אוהדדהֶתִַא :םֶתיִצְר יּכ ךיֵנַפ ראו עו נמי
 6 םובָנ משב ַחְגנְנ ּוניִרַצ כ :בקעי תועּושי הוצ םיהלֶא
 2 יִכ :ינעישות אל יִבְרחְו חַמְבָא יתשקב אל יכ גּושָמְק
 9 פּנלְלֲ םיהלאב :ִתושיבָה ּטיִאנשִמ וניִרְצִמ ותעשה
 י ַמיִלְכתותחְנְז"ףא :הֶלָס הָדונ םלועל | למשו םיַהלְכ
 וג וניאנשמו רצחינמ רוחַא ּנביִׁשְת :ּניתֹואְבַצְּב אַצַתאָלְו
 1? רמת :ונתירז םיוגבו לכאמ ןאְֵּכ ּונְנְּתַּת :ומל וסש
 14 זרָפְרֲה ּנַמיִׂשְּת :םֵהיֵריֵחִמַּב .ָתיֵבְרזאָלְו ןֹוהיאָלְב ךמע
 ונינכשל 0

 יעינוב ץמק +. 4. דימ
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 םִנַּב לֶשִמ ּוטָמיִשִּת .:ּוניתוביכסל סללו געל ּוננַכְׁשְל וט

 ינָּפ תשְב ו יִדְננ יִתְמְלְּכ םויַהְילָּכ :םיִמָאלַב שאר דנְמ ו
 דלָּכ :םקנְתִמּו בוא ינפמ ףדנמו ףֶרָחֶמ ליקמ :ינְתפכ וג
 דאל ּףְתיִרְבִכ ונרקשדאלו ףנְחַכׁש אָלְו ּונְתאָּב תא] ו
 ונְתיִכְד יכ ֹוָּחָרֶא מ ונירָשא טתו ונפל רוח גוסְנ כ
 םכָׁש ּונְחַכְׁש-סַא .:תֶומְלַצְב לע םַכְּתַו םינת םוקמב גג

 תאני םיהלָא אָלַה וז לֶאָל וניפפ שרפו וניהלַא 2
 זבָעַהְיִלָכ ּונְרה ִיִלָעְהיִכ :בל תומלעִת ערי אוה וכ 5
 הרצה ינדֶאו ןשית הָּמְל והָרַּע :הָחְבִמ ןאָצְּכ ּנְבַׂשחָנ 4
 :ונצמלו ונע חפש ריִתְסַת נפ מל :חַצָנְל חנּת-לַא הכ
 הָתָהְוָע הָמוק :ונ;מּפ ץֶרֶאְל הָקבַּד ינשפנ רַפְעַל הָחָׁש יִּכ ל

 :ףִחְסח ןעמל ּונָדְפּ ּנָ
 .PsaL. XLV המ המ

 :רָריִרְי ריש קיכָשמ חרקהינבל םינששדלע ַחַצנמַל א
 וטע ינושל ךלמל ישעמ ינָא רמא בוט רָב | יכל שחר 2
 ףךיִתותְפשְּב ןח קצוה םֶרֶא ינבמ תיפיפי וריִהְמ רפוס ג
 רופג ךרוילע ךפרח רוח :םֶלועְל םיקלא ךכרְפ ןכילַע +
 -הֶונעְ תֶמֲא-רבְד"לע בר חלַצ\ ףרלַהו :ךרדהו ףדוה ה
 ףיּתְחִּפ םיִמע םינטש צח .:ףנימו תֹואָרנְךְרותְו קדצ <
 טָבׁש דַעְו םלש םיהלא ךאסכ :ךלמה יביא בלב ולפי ז
 -לע עשר אְנָשתַו קדצ ָתְבַהֶא :ףַתּוכְלמ טְבׁש רשימ 5
 % נל רַמ :ףרלממ ושש ןמש ףיהלא םיִהלֲא יחשמ וכ

 :ףוחְמְש ינמ ןש ילְכיֵהְמ ףיִתַדְנְְּילְּכ תועיצק תֹוָלָהֲאו
 :ריִפואםֶתְכְּב ךנימיל לגש הָבִּצְנ יִתורְקיּכ םיִכָלִמ תֹנְּב י
 :ּךיִבָא תיכו ךמע יקְכשו נא יטהו יאְרְו תֶבִעְמְש ג
 -תבו .:ולדיוקתשהו נָא אה יכ פי קמה ואו ₪
 למת הָבובְכלָּכ :םע ירש ולח ְָפ הָחנִמְב ו רצ ו
 המינפ = ג ג”

 קרוש רתא שגר +. 14. השטר קה צ. 10. | חנתאב אוש צ. 6 המ
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 וט ךְלֶמל לבות תומקרל : הָׁשּובְל בֶהָז תוצְּבְשִמִמ המי
 ג תֶקְמְשּב הנלבו :דְל תואְבּומ קיתוער הירח תלת
 גז נב יְהִי יִתֹבֲא תחת +:ךלמ לכיַהְּב הֶעֵאֹובְה לי
 ג רֶּ"לְכְב ד ףמש הָריֵכְוַא :ץֶרָאָה-לְכְּב םיִרְשְל ומֲתיִׂשְּת
 :דַעו םָלֿכְל דודוהי םימע ןכילַע רד

 ןמ .PsaL. XLVI ומ

 2 א הָסֲחִמ וגל םיִהלֲא :ריש תֹומָלֲע-לִע חרקינְבל חנק
 3 ריִמַהְּב אָריִניאְל ןכ-לע .:רֶאְמ אצמנ תורעב הָרֶע זַעְו
 4 ושפדי ומימ ּורְמְחָ מַה :םימי בלב יִרָה טמְבּ ץרֶא
 ה םםיהלָא--ריע וחמשי ויִנְלפ רהְנ :הָלָס ותָוַאגְּב םיִרָה
 + הרי טומל הָּבְרקְּב םיִהְלַא :ןוילע ינְּכְשמ שדק
 ד לוק ןת} תוכלממ וטמ םִינ ּומְה ורָכְּב תונפל םיהלֶא
 8 בקע ו יהלָא ונלדבנשמ ּנַמע תִֹאְבִצ הוי :ץֶרָא גמ
 ו ץֶרֲאְב תמש םשדרשא הוהָי תולעפמ ּווחדוכל :הֶלָס
 י תה ץצקו רכשו תשק ץֶראִה הצה"ר ומֲהְלמ תיִּבָשמ
 גג םיָרָא םיִקְלא יכנָאדיּכ ועְדְו ופרה :שֶאְּכ ףךש תל
 12 יִהְלֶא ונל"בגשמ ונע תואְבְצ הוה :ץֶרָאְּב םּוְרֶא םיוגּב
 :הָלְק בש

1. XLVIL in 
 ג א עיִרָה ףָכיעקִּת םימַעָה"לְּכ :רֹומְמ חרְקדינְבְל חַצנְמל
 ג -לַע לוג ךלמ ארו ןוילע הָוהייִּכ :הָנַר לוכְּב םימלאל

 :ּונילגר תתת םיִמָאְלּו וניִקְחִת םיִמע רֵּבְדי ְץֶראָהלכ 4
 ה :הָלָכ בֵהֲא"רְׁשַא בלעי ןואָג תא ּונֵתְלֲהנתֶא נלהב

 ,םיִהְלֶא ורמז :רֶפּוש ליִקְּב הוה הָעּורְתְּב םיִהלֶא הָלָע 5
 םיחלָא ץֶרֶאָהילְּכ דלמ יכ :ורמז ונכלמל רמז ורמז 6
 "לַע | בשי םיהלֶא םיונ"לַע םיִהְלֶא ףלמ :ליכשמ ורמז 9

  leאסכ
 ףקמ ילב לוגס צ. 5. זימ
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 יִּכ םֶהְרְבֲא יקלֶא םע ּופסַאְנ ו םיִמַע יבידְנ :ושדק אפכ י

 :הלענ דאמ ץֶרָאדיננמ םיהלאל
 PsaL. XLVUL. MD חמ

 ריִעְּב דֶאְמ לֶלֶהְמּו הָוהְי לוָדָּג :חרקחינְבל רומזמ רישא 2
 ןוצ-רה ראה שושמ ףונ הפי ;ושדק"רה ּוניהלֶא 3
 עַד ָהיֶתונמְרַאְּב םיהלא :בֶר ךלמ תר | ןופְצ יִתְּכְרָי 4
 יאָר הָמַה :ודחי ורבע ּודָעִנ םיִכְלִמַה הנה :בעשמל |
 :הדלויכ לי םש םֶתְוחא הָדְעְר ּוזָּפְחנ ּולָחְבִ והמת ןֶּכ 7
 | ונָעמְש רֶׁשֲאּכ :שיִשְרִת תיִנֶא רָּבַשּת םיִדָכ חורב 5

 ָהָנְנוְכִי םיהלֶא נקלַא ריעב תואָבצדהְוהי ריעב ּוניִאְר ןּכ
 :ּדְלְכיֵה בֶרָקְּב ףִדְסח םיקלֶא ונימד הָלָפ םלועדדע י

 הָאלמ קדצ ץֶרָאוצק"לע דלה ןּכ םיִהלֲא ! ָּךְמְשְּכ
vעמל הָדהְי .תונב הָנְלִנִּת ןויצירה ! חמשי זמ  
 ותיש :היִלְדגמ ּורפס הופיקהו ןויצ ובס -:ףיטפשמ 2

 רודל ּורְּפסּת ןעמל יתֹטמְרַ ונספ הליחל | םֶבְבְל
 וגה אוה דַעְו םלוע וניהְלֲא םיָהלֲא ו הֶז יִּכ :ןֹורֲהַא וט

 : תומדלע
 .PsaL. ALIX טמ

 םיִמעָה-לָּכ תאן-העמש :רומזמ חרכהנְבל הֵצנְמַק א 2
 דחָי שיִאהנְב-םנ םֶדֶא ינְּב"מג :רָלָח בשיט וניזאה 3
 :תונּובת יִּבל תוהו תֹומְכִה רָּבַדי יִפ :ןְיְבֶאְו ריש 4
 אָריִא הַמל :יִתְדיִח רונְכּב תא יא לֶשַמְל הטֲא ה
 ברב םליח-לע םיִחטְּבַה :ינבוסי יבקע ןע עֶר ימי ד
 ןתיחאל שיא הָדפי הָרָפד אל הַא :וללהתו םֶרָשַע 8
 דיחיו :םלועל לדחו םֶשְפנ ןוידפ דקו :ורפְּכ םיהלאל ?
 ותומי םיִמָכַח  הָארְייכ :תַחָשַה הָאְרי אל חצנל רוע 1
 םםָּבְרְק :םֶליַח םיִרַחֶאְל ּובְְַו ודבאי רעֶבְו ליִמְכ דַחָי ג:

 ומיתב לא 0 "שוא עת

- 
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 ילע םֶתומשב וִאְרכ רָדָו רודְל םֶתנְּכִׁשַמ םֶלעל ומיֵּתְּב
 13 :ומֶדְנ תומַהְּבִּ לשמנ .ןילילב רֶכיִּב םֶדְאְו :תומדא
 ומ ]אַ :הֶלְס וצְרְי םָהיפְּב םמיִרחַאְו מל לסכ םֶּכְרִד הז
 םֶריצְו רקבל | םיִרָשי םֶב דרו םעדי תו ותש לוָאְׁשל
 6 דָיִמ יִשָפְנהַהְפְ םיהלא-דא :ול לבומ לאש תל
 וז כ שיִא רשע אָריִחלֲא :הלס יקי יפ לאט
 8 דָראְל לָפַה חק ותומְּב אֵל יִּכ :ֹותיִב דָבְּכ הָבְד
 19 יודל ביטימדיכ רו ֵּרְבִי וייחּב ישפְנהיִּכ זָֹדֹובְּכ יֵרֲחָא
 ל רקיּפ םָרֶא :רֹואואָרְי אָל חצנ-דע ויִתוכָא רודדדע אֹבָּת
 :ּומְדְנ תומְַּבַּ לשמנ ןיבָי אלו

 נ "השד 2
 א "חרזממ ץֶרֶאחארקינ רּבּד הוהְי םיהלָא ו לא ףֶָאְל רומזמ
 2 :עיפוה םיִהלֲא יפ=ללכמ ןויצמ :ואבמידע שמש
 3 הָרֲעְׂשִנ ויָביבְסּו לכאת ה שרחידלאו וניחלֶא אב
 4 :ומע ןיִרְל ץֶרָאָה"לֲאְו לעמ םימשה"לָא אָרְקִי :דֶאְמ
 ל מש ּודיגיו :חבזילע יִתיִרְב יִתְרַפ יִדיִסָח י לופס
 הָרֹּבַדֲוויִמִע העְמש :הֶלְס אּוה טפש | םיהלָאיכ וקדצ
 -לכע אָל .:יִכֶא דו הלא םיהלָא דב הָדיִִאְו לאש
 יבמ חה אדאל :ריָמָת ידננל ּףיִמְלועְו ףחיכוא חב
 י תומָהְּב רעחותוה"לכ יל יִכ .:םיּותע ףיתאלְכממ רפ
 13 "םִא :יִרָמַעיִדָש זיו םיִרָה ףולּכ יִתְעְדָי :ףלֶאדיררהְּב
  רַשְּב לכואה :הָאלַמּו לבת יל יב דל רמָאדאל בַעְַא
 גג םלֶשְו הדת םיטלאל חב :הֶתשֶא םידותע םדו םיִריִּבַא
 וט יֶדְבַכְתּו ךצְלַהֲא הֶרצ םוּב יאָרק :ףִרְדְ ןוילעל
 8 יִתיִרְב אשתו יקח רפסל ףלדהמ םיִהלֲא רמָא | עְׁשְרָלְ
 גז ןּדיִרֲהֲא יֵרָבְּד ךלשתו רסומ תאנָש הָּתַאְו :ךיפדילע

 15 תחל דפ :דקְלַח םיִפאנִמ סע מע ץרפנ בג תיא
 הערב וה ריר קהה יה

6H noפ  

 רק סרוצו צ. 16. טיב
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 רֶכַרְת ְּףָחָאְּכ בש :הָמְרמ ריִמָצַּת ְנוׁשְלּו הָעָרְב כ
 תֹיָה תיַמּד יִּתְׁשִרֲהָהְו | ְיִׂשָע הָלֲא :יִפְדְדֶתִת מאְרְבְּב

 תראו אָנחּניְכ :דיניעל הָקְרֶעִאְו ָךָחיִכֹוא ְּךומְכ הֶיָהָא א
 נקב הָדֹוּת חב :ליִצַמ ןיִאְו ףרֶמָאְְפ ּהוֵלָא יֵחְכׁש
 :םיָהְלֲא עְׁשיְב ינָאָרֲא ְּךָרָד םֶׂשְו

 פג. .LIL אנ אנ

 "רָׁשֲאְּכ איכה ןָתָנ וילֵאאֹובְּב :דָוְדְל רומְזמ הָצנמקא ל
 ףיִמחר בֶרָּכ ְסחְּכ םיקלא יח :עָבְשְתַב"לֶא אָב 5
 דיפ :ינרהט יִתאָטַחְמו יועמ ינפְּבּכ הברה :יִעָשְּפ החמ ה
 יִתאָטָח דדבל ּךַל :דיִמָת יִדְגְנ יִתאָטַחְו עַרא נא יעָשּפ <

 ְּמְפְׁשְב הָכּתְְּרְבְּב קָּרְצתְעמְל יִתיִׂשָעְיִנֵעְב עֶרָהו
 ְתַצַפָח תֶמֲא ןה :ימא יֵנְתְמֲחֹי אטחבו יתללוח ןח ג
 רָהְמאְו באב יִנאָטהְּת :ינעיִדוה הָמְכָח םֶתָכְבּו תָֹחָמִב 9
 הָנְלֹנָת הָהְמׂשְו ןושש יֵנעיִמׁשַּת :ןיפלַא גֶלָשִמּו יִנסְּבַכִת י
 :הדֶחְמ יִתְנעְילְכְו יִאָטַחְמ נפ רתְסה .ִתיִּכד תֹוָמָצָע גג
 "לא :יִּבְרקְּב שח ןוכנ חּוְרְו םיקלַא יִליאְָּב רוהָמ בל 3
 הָביׁשָה :יִנֶמִמ חקתילא ףשדק חורו דונָפְלִמ ינכילֶשִּת 4
 םיעָשפ הָרּמְלֲא :יִנְכַמְסת הָבידָנ חּורְו ךטשי ןושש יל וט
 םיהלָא ! םיִמְּדִמ ינליצה :ּובִשָי ףילא םיאְטהְו ירד ו
 הָּתְפִּת יִתְפְש יִנדִא :ףתקְדצ ינושל ןּנְַּת יִתְנושַת יקלֶא וז
 קדלוע הָנְתֶאְו חב ץפחתדאל ו יִּכ :ְְֲּלַהְת דגי יפו 3
 הָכְדְרְכְשנבל הָרְּבְׁשִנ חּוְר םיהלא יֵחְבְו :הָצְרִת אָל 9
 הדְנְבִּת ןוצ-תֶא נצְרֶב הָביטיַה .:הֶוְכִת אל םיהלֶא כ
 וא לֶקָכְו הלש קְדְצִחְבְז ץַפְחַּת וא :םֶלֶשּורְי תומוח ג

 :םיָרָפ ָךָחָכְזִמ"לַע לע
 .PsaL. LOU םנ 1

 לואשל ךגו למדָאָה גַאוד ואֹובְּב :וְדְל ליִּכָשמ הצְנַמְל א ג
 רמאיו ;Rah an וש

 ורק ברה +. 4. א'כ םנחאב לוגס +. 23. כ
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 3 יללַהתת-המ וְדֶלְמיִחַא תיפדלֶא דוָדחאָב ול רֶמאֹ
 4 של בְׁשְהַּת תה :םוה"לְּכ לא רֶסָח רונה הָעָרְב
 ה | רֶקָש בוטמ עפ ָתְבַהֶא והימְר השע שפלמ רעתְּ
 0 :המְרמ ןושל עלצײיֵרְבּד-לְכּתְבַהֶא :הלס קדצ רב
 ז ץרָאמ לשרשו לָהֶאִמ חיו ךְּתִַי חל צי לאס
 | רנה קש וילָעו וארי] םיקידצ יִאְרְו :הָלָק םִיַח
 וע ורְׁשְע בֶרְּב חמבװ קמ םיהלא םישיחאל רבה
 י דָסָחְב יִּתְחַטְּב םיִהְלֶא תיִבְּב ןנָעְר תִיֹוְכ נאו ֹותָנַהְּב
 וג מש הוקאו תיִשָע יּכ םֶלֹעְ דא :דעְו םלוע םיֹטלֲא
 :ףְיִסַח דְָנ בוטזיכ

PsaL. LID. J 

 א ןיִא ֹובְלַּב לב רמָא :דוָדְל ליפשמ תלחמ-לע חצנמל 2
 ווג

 ג םיִהְלֲא +בוטדהשע ןיא לע ּוביִעְתהְו ותיִחשַה םיָהלֲא
 שא ליִכְשִמ שה תֹואְרל םֶדָגיִנֶבלַע ףוקשה םנמָׁשִמ
 4 ג ןיא בומדהָשְ ןיא וחְלֶאְנ וחי גס לכ :םיהְלֶאתֶא
 ה םיִהְלֶא םֶחְל ולְכֲא ומ ילכא :ןוא ילָעָפ ודי אלה :דָחֶא
 6 םםיהלַא-יכ דחפ הוהדאל לחפ ּודָחפ םש :יאָרְכ אל
 ז ןְתַיִמ :םֶסֶאְמ .םיִהְלֶאהיּכ הָתְׂשיִבַה נח תבצע רזפ
 בלעי לני ומע תּובָׁש םיה הלֶא בּושְּב לארשי תעשי ןיצמ
 :לֶאְרש חמש

 רנ .Psat. LIV .דנ
 2 א ורמאיו םיפיוה אובְב :ָרל ליפשמ תניב הצנמל
 ג נישה משב םיִהְלֲא :ונמע רתַתְסִמ דודדאלה לָאָשְ
 + -ירמאל הָעְֶאה יתְלפת עמש םיִחלֲא זינניִדֲ ְךִתָהּובְגבּ
 ה ומש אל ישפנ ושקב םיִציִרע ילָע ומק | םיִדָ יִּכ זיפ
 8 יִבְמְסִּב ינדאיל ךוע םיהלֶא הנה :הָלָס םָּדננְל םיהלֶא
 7 הָבָרְנכ :םתימצה תב יִרְרָשְל ערה ביש זיפ

 החבוא

 ױק נישיץ,7,ד'כ | חנתאב לוגס ץ. 5. גינ קרוש רחא שגד צץ. 9. השוגו רץ. 5. ב'כ
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 הָרְצ"לֶקִמ יִּכ :ביִטריִּכ הָוהָי ָךמש הָדוא ךָכיהָחְבָא 5
 :יניע התא יִבְיִאְבו ינליצה

 .PsaL. LV הנ חו

 יתְלַפִּת םיִהלֲא הָנְוַאַה : ודל ליִּכְׂשַמ תניב חֶצְנְמְל א 2
 יחישפ דיִרָא ינו יל הָביֵׁשָקַה :יִתְנְִתִמ םלַעָתֲת"לַאְו 5
 א ילָע וטימחיכ עָשְר תק ינְפִמ בלא לוקמ :הָמיִהְֶו +
 ולְפְנ ומ תֹומיִאְו יֵּבְרְַּב ליחָי יִּבָל :יִנְמֲמְׂשִי ףַאְבּו ה
 המ רמאָו :תּוצְלּפ ינְסַכתַו יב אבי דעו הֶאְרִי יִלָע ך

 רֶלְג קיחרא הָגָה הנְּפֶשֶאְו הָפּועֶא הָניִּכ רֶבֲא יִלְדָּתי
 קדעפ חורמ יל טְלְפמ הָשיִהֶא :הָלָק רָבְדמַּב ןִלֶא 5
 :ריִעָּב ביִרְופְמְחיִתיִאְריִכְנושְל גקפ ָנרֲא עֶלַּב :רַעָסִמ י
 :ּהָּבְרְקְּב לָמְעִו ןואְו היקמוחילע ָהְבְביִסְי הָלָיַלְו םַמֹי ג

 דאל יכ :המְרִמּו ה ּהָבֹחְרִמ שימדאלו ּהכְרְקְּב תזה
 :ּנָמִמ רֶתָסֶאְו ליִדְה יִלָע יִאְנשְמְאְל אָשֶאְו פרחי ביוא
 = קיתמנ וחחי רשא ּיעְדְיִמו יפולא יכְרְעַכ שונא הָתִאְו

 ודרי ימילע | תומישי :שֶנרְּב הנ םיהלָא תיִבְּב דוס 5
 םיָהלֲא-לֶא יִנָא :םָּבְרְקְּב םֶרּנְמּב תועְריִכ םִיַה לאש גז
 הדָחיִשֶא םִירֲהָצְו רֶקְבְו ברע :ינעׁשְ הָוהיו אָרָקֶא 5
 דיפ יקרברקמ ישפְנ ּולָשְב הֶדּפ זיקוק עמשו הָמָהָאְו ו

 הרלפ םֶרָק בשיו נענו לא ו עמשי יִדְמע יָה םיִּבַרְב כ
 ויָדָי חֶלָש :םיִהלֲא ארי אָלְו ומל תופילַח ןיא רֶׁשֲא ו
 וכְרוְּבְלרבְרְקְו זיפ תֵאְמֲחִמ !וקְלָח ותיִרְּב לקח ויַמלָׁשּב ל

 ךְבֶרי | הוהי"לע ףלשה  :תוחְתפ הָמָהְוןְמׂשִמ ויָרָבד
 ןםיהלֲא | הָּתַאְו :קידצל טומ םֶלֹועְל ןתידאל ּלּכְלַכִי אוו 4

 םַהיִמְי וצָחידאל הָמְרַמְו םיִמְד ישְנַא תחש רֶאְבל םֶדרִת
 :ְּדָבהטְבָא יגָאו

 חצנמל
 ירק תמ אשי +. 16. היינ
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 א ֹותֹוא ֹֹהָאַּב םָּתְכמ ךוָרְל םיקחְר םֶלֶא תנוי-ל ו חצנמל
 םיַט-לְכ שא ינפָאׁש-יִכ םיהלא נה :תגְב םיִתְשלפ 2
 םיִמָחְל םיִּבְריִּכ םויה"לַכ יררוש ּופֲאְׁש  :ינצחלי םחל 3
 ללהַאםיהלאב :חַטְבֲא דילא ינא אריא םוי :םֹוָרָמ יל 4

 יל רֶׂשְב השעה אָריִא אל יְּחְְּב םיהלאב חבד
 ןּורָּנְי :עֶרָל םֵתֹבְׁשְהמזלְּכ יִלָע ּובצַעָי יֵרָבְּד םֹויֲה"לְכ ;
 ןואזלע :יׁשפנ ווק רָשֶאְכ ּורְמְׁשִי יִבַקָע הָמַה וניפצ 5

 פ הֶּתְא הָּתְרפְס ר :םיִהֹלֲא דליה םוממ ףאְב ומל-טלפ
 י יבא ובּושָיווָא ְִּתְרְפַסְּב אלה דאב יִתָעִמַד הָמיָש
 וג םםיקלאב :יל םיִהלֲאחִכ יתְעְלְיהְ אָרְקִא םִויְּב רוחֶא
 ג? אָריִאאליִתַחטבםיהלאב:רָבְּ ללֵהַא הוהיכ רבד ללַהֶא

 תודות םלַשא ירד םיִהֹלֲא ילע :יל םֶדֶא השעידהמ 5
 ג ךְלַהְתַהְל יַחּדמ יֵלנר אְלַה תֶוְמִמ ישפנ תלצה יִּכ :דל
 :םייחה ראב םיהלֶא ינפל

LVR; 3מ גד  

 א "לּואָשדיִנפִמ ָחְרָבְּב םָּתְכִמ דוְדְל תַהְׁשֲת"לַא חָצְנְמְל
 2 -לַצְבּו ישפנ הָיסַח ב יִּכ יח ו םיֶהלָא יִנְגִח :הָרְעַּמַּב
 3 לע םיקלאל אְרְקֶא :תווה רכעידע הָסָחֶא ףיְִנְכ
 4 יִפָאְש ףרח נֵליִׁשוְו | םימשמ חלשי :ילע רמג לֶאְל
 ה םָאָבְל ותו ישפנ :ֹותמֲאַו וְכַח םוהלא חלשי הל
 םנושלו םיצחו תיגח םֶהְנ ש םֶדָאהיִנְב םיִמָהל הָבָּכְשָא
 6 ץֶרָאָהילָּכ לע םיהלֶא םיִמשהילע המור :הָּדַה בֶרֶח
 ז הָחיש יִנָפְל ּוָרַּכ ישפנ ףפָּכ ימעפל וניכה\ תָשר :ּךָדובְּכ
 8 הָריִשא יבל ןוכנ .םיהלֶא יִּבל ןוכנ :הלס הכותב ולפנ
 9 ;רחש הָריִעֶא רוֹנְכְ לבה הָרּוע יִדובְכ הָרֵּע :הָרּמזַאו

 גג םימשדדע לֶדְנִיִּכ :םיִמאָלַּכ ְךֶרַמא ןנדֲא | םיִמעָב דדו
 ךרכה

 5 יוק ונופצי +. 7. יג
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 לע םיָהלֲא םִיַמְׁש"לַע המור ְּתִמֲא םיִקחְשדדִעְו דדְסַח ו
 :דִרובְּכ ץֶרָאָה"לּפ

 .Psa. LVI חנ

 קֶדָצ םֶלֶא םְנְמָאה :םָּתְכִמ ְךֶדָל תחשמ"לא הָצנְמַק א 2
 תלוע בלְּביףַא :םֶדָא נב וטמְשַת םירשימ ורבת 3
 םֵחָרַמ םיעשר ור :ןוסלפת םָכיִדְי סמַח ץֶרָאְּב ןקְלְפְת +
 מכ שָחְניתַמֲח תִמְדְּכ ומלדתַמַח :בכ יב ןמָבִמ ועָת ה
 םישחְלְמ לוקל עמשידאל רשא וא םטָאַו שרה ןתפ <
 תֹועתלַמ ומיפב ומינשדפרה םיִחלֲא :םָּכִחַמ םיִרְבֲח רבֹוח 7
 ומְלוכַלַהְתְי םומהומכ ּוסַאָמי :הָוהְי | ץָתנ םיִיִפָּכ 5
 לָפִנ דְלֶהְי סַמָת לּולְּבש מְּכ ּולְלֹמֲתי ומְּכ צח רי *
 דומּכ רַמֶא םֶכיִתְְיִס וניבי םרטּב :שָמָש וחיל תֶׁשֲא י
 וימעפ םקנ הָוָחיִּכ קידצ חמש :ּנרָעְׂשִ ןורִמהמכ יח ג
 -שָי ךא | רידל ירפ"דַא םֶדָא רמאו :עָשְרֶה םֵדָּב ץחְרי 2

 :ץֶרָאְּב םיטפש םיהלא
 PsaL. LIX. WJ מנ

 ורמשוו לָאָׁש ַחְלׁשִּב םתְכִמ ךוָדָל תַחְׁשת-לַא חֶצְנְמְל א
 ימְמֹוקְתמִמ ;} יהל | יבְיִאִמ ינליצה :ותימַהְל תיפהדתֶא 2
 : ינעיִׁשֹוה םיִמָד יִשְנֲאַמּו ןוא ילעְּפִמ ינליצה :ינֵבנשּת 5
 -אלו יעָשפדאל יזע יִלָע ּורוי ישפנל ובָרֶא הוה יכ +
 :הֶאְרו יתאְרְקְל הָרע ונוצר ןֹועיִלְּב :הָוהְי יִתאָטַח ה
 דלפל הָצְ ב האָר יֵהְלַא תואְבצ םיָהלֲאדהיהְי התאו 5
 ברל וכוש :הֶלָס ןוא יֵדגְב"לְכ ןטתזלא םִיוגה"לָּב 7
 תובְרַח םהיפב ןעיִבְי ו הגה :ריע ּובְבוסי בֶלָּכְכ מָה 8
 ומלדדקַחשת הֶוהְי הָּתַאְו :עמש יִמיִּכ םֶהיֵתֹוָפְׂשְּב 9
 :יכנשמ םיחלָאדיּכ הָרְמְשֶא דילא זע :םיוגהלָכְל גפלת י
 וםגְרַהת-לַא :יִדְרְׂשְב ינארי םיהלָא ינמדקי ולח יהא וג
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 :ינדֲא ּוגגְמ ומָקירִהְו ףֶליִחְב ומענה ימע ּוחְכְשִיִפ
 33 שחַכִמּו הָלֲאַמּ םגֹואְגְב ּודְכְלְוומיִתפְׂשירבְּדומיֿפהתאַטַח
 44 לשמ םיהלֲא-יִכ ּועְדְיְו ומניֵאו הָלַּכ המִחְב הל :ּורָפַסִ
 וט בֶלָפַכ ּמָהְי בֶרָעְל ּובׁשו :הֶלָכ ץֶרָאָה יִסְפאְל בָרעיְב
 6 :ניליו בש אְלְדמִא לְכֲאָל ועוני מַה :ריֵע ּובְבֹוס
 וז יל בנשמ תייהְ"יכ ףךדסה רקבל ןגרָאו לע ריִׁשֲא ינאו
 9 יִנשִמ םיִהלֲאיְכ הרמז דל יזע :ילזרצ םִיְּב סומו
 ידה יהלֶא

PsaL. LX. Dםס  

 2א | ותוצהְּב :דמלל רוָדְל םָּתְכַמ תודע ןשוש-לע חצנמ
 -תרֶא ו בוי בשָיַו הָבֹוצ םֶרֶאתֶאְו םירָהְ םֶרֶא תֶא
 ג ּנְֲצַרפ ּונָתְחנְזםיִהְלֲא :ףֶלֶא רֶׂשָע םִינְׁש חלַמדאיִגְּב םוָדָא
 + ָהיָרָבְׁש הָפרּהָתְמַצִפץֶרָא הָּתְׁשעְרַה :ונל בבת ָתְפנָא
 ה :קדֶלַעְרִת ןַי ונתיקשה השק ךמע תיִאְרה :הָמְמיִ
 = ןעמל :הלס טשק נָפִמ םונְתהְל םֶג ףיִאריל הָּתַתְ
 6 רד | םיהלֶא טעו ָדְנַמָי הָעישוה יריִדָ ןוצלחי
 9 יל :דָּדמֲא תוָּבְס קמעו םכש הקְלחא הֶוְלַעֲא ושדָקְּ
 :יקקחמ הָדּוהְי ישאר זועָמ םִיַרְפֲאְו הָשנִמ ילו רֶעְלְנ
 י תרַשְלַּפ ילָע יִלָענ ךילשא םודַא-לע יִצָחַר ריס | בָאמ
 יג -אלַה :םודָאדדע ונח ימ רוצמ ריע יִנְלַבי ימ :יִעָעורְתַה
 :ּוניִתואְבְצְּב םיִהלֲא אָצתְאלְ ונתחנז םיהלֶא התא

 4 םיהלאב :םֶדֶא תעושת אושו רָצמ תֶרָצע ּנָק-הְבָה
 :ּוניִרַצ םּובָי אוה) לִיָחדהָׂשַענ

PsaL. EXI. NDאס  
 2 א הָביִׁשְכַה יִתָנַר םיהלָא הָעְמַׁש :דִוָדְל תֹנִגְנ"לַע חֶאְנְמל
 3 "רצְּב יִפל ףֹטעְּב אְרְקִא ּףיֶלֲא וץֶרָאָה הצקמ ;יִתְלַּפְת
 4 ןנְפִמ ופילדנמ יל הסְחְמ תייְהדיִּכ : :ינחְנַת יָמַמ וה

 ביוא
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 יפְִּכ רֶתְסְּב הָסָהֲא םיִמְלוע ְּלִהֶאְב הָרֲנָא :ביוא ה
 יִאְרִי תַׁשְרָי תת ירדנל ּתעַמְׁש םיהלא הָּתַא-יִכ :הֶלס <
 ;ודְרֶדמְּכויִונְש ףיסות דלמ"מיהלע םיִמי :ףמש ז
 ןּפ = :והְרְצ ןמ תמאְו דֶסַח םיִהלֶא נפל םלט בשי ל

 :ם ו םָ ילד יטלשל ךעל ךְמש הַר
 .PsaL 1/א בס

 הָיְמּוד םיִהלֲא-לֶא ךא .:דָוְְל רומז ןותודידלע ָחָצנְמַה א 5
 אל יבנְשמ יִתְעושיו ירוצ אֹוָה-ְדַא יִתָעּושי ומממ ישפנ 3
 םֶכְלַכ חצְרִת שיאדלע ותְתוהִּת ו הָנָאְידַע :הָּבַר טומָא 4
 טידהל וצי | ותֶאָשמ דא :היוחדה רלג יוטג ריקְּכ ה
 םיהלאל ךַא :הֶלָסּולְלְקְ sia וכְרְבָיויִפְּב בֶזָכ וצְרַי <
 יִתְעּוׁשְו ירוצ אּוהדִא  :יִתְוְקִּת ּנָמֹמיַּכ ישפנ ימוד ד
 יזעזרוצ יִדובְכּו יעשי םיהלאילע .:טמֶא אל יבְגְשִמ 5
 ונְמְלוכְבְׁש םע | תעלֶכְב וב וחַטְּב :םיהלאב יַמְחַמ 5
 םםֶדָאהנְּב לכה ודא :הֶלָס ּונְל"הָסֲהַמ םיהלא םֶכְבַבְל י
 -לֵא :דַחְי לָבָהֹמ המה תולעל םיִנאמְּב שיִאנְב בכ 1

 ותישתְדלא בוני !לחילְּבַהּהלא לבו קָׁשעֶב חט
 :םיהלאל ועדי יִתְעַמׁש וןםיתש םיהלֶא רבה | תחא :בל ג
 יהׂשעַמְכ שאל םלְׁשתוהָהַאְכ דָח נדאל ו
 PsAL. LXLUIL. aD נס

 הָּתַא יִלֲאֹוםיָהלֲא :הָדּוהְי רֹּבָרִמַּב ותֹיַהַּב ךוָדְל רומזמ א 2
 הָיצְַרֶאְּב יִרְׂשְבְּךִל ּהַמְּכ ישפנ ו ףל הֶאְמִצ ךרחשא

 :ְּדָדֹובְבּו דע | תואְרל ּףַתיִזַח ׁשֶרָּקב ןּכ :םימדילב ףיָעְו 5
 ַךְכַרָבֲא ןִּכ :ךנוחבשי יִתְפַש םֶיִחַמ ףדסַה .בוטדיכ ה
 יֵׁשְפנ עְבְשת ןָשְדְו בלח ֹומְּכ :יִפַכ אָשֶא ךמשב חב :
 תורמשאְּב יעוצידלע דיתְרַכזסא :יפ"לְלַהי תוננר יתפשְו ז
 הָכָבְּד :ןנרא ְּךיִפָנְכ לַצְבו יל הָתְרע תייָהיִּכ :ְדָביהָגְהֶא 5

8 
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 יּוִׁשְקבִי הָאֹושְל הָּמְֹו :דניִמָי הָכָמת יּכ ַהְחַא יֵׁשָפנ
 וג תֶנמ בֶרָחיֵדי-לע והרי :ץֶרָאָה תֹיִּתַחַתְּב ואבי יִשְפִנ
 גג -ִלּכ לּלַהְתִי םיהלאכ חמש למה הי םיִלָעָש
 :רמָשדירבוד יפ רכסי יִכ וב עֵּבְׁשנַה

Gia PsaL. LXIV. TD 

 א דחפמ יחיִׂשְב ילוק םיקלָאדעמש דָוְדְל רומזמ חצנמל 2
 ג יִלָעַּפ תשְנְרמ םיִעְרְמ דוָסמ יִנְריִתְסִמ יח רֵצַּת בוא

 :רָמ רָבֶּד םצח וכרד םנושל בֵרָחכ וש רשא :ןוָא 4
 ה קחי :ּואָריִי אָלְו והר םִאָתִפ םֶּת םיִרָתְסִמַּב תוריל
 -זרָאְְ ימ ּוַמָא םישקומ ןיממל ּורְפסִיעְר רבב ו ומָל
 ז בֵלְו שיא בֶָכ שפְחִמ שָּפַח ומ תלועדושפהי מל

 ּוהְלישְכו :םֶתפמ יָה םוִאְתּפ ץח :םיִהלֶא םלו קמע 5
 ַי י םֶֶאלְּ וארו :םֶב הֶאְרלָּכ ּורַדְנִתח םנושל ומילָע
 גג הָוהיִּב קידצ חַמָשָי :וליכשה והׂשֲעַמּו םיהלֶא לעפ והינו

 :בלחירשילָּכ ולְלֶהְת וב הָסֲחו |
 הס .PsaL. LXV הפ

 2א םוקלא הלה המר ל ;ריש דחק רומזמ מל

 1 ירא  :םרפכת הָתֲא וניעשפ ינמ = תנע רב
 שרק ִַתיִּכ בּומְּכ הָעְּבְשְנ ףיִרְצַח ןְכְׁשי ברקו רֶחְבִת
 ל חטְכִמ ונעשי יֵהלֲא וננעת קד | תואְרּנ ָּלְכיִ
 ז :הֶרּובְגּב רֹוֵֶנָֹחֹכְּב םיִרָה ןיכמ :םיקחר םִיו ץרָא-וצק
 5 יאר :םיִמֲאְל ןֹומֲהַ היל ןואש םיִמי ןואש ו חיִּבְשִמ
 י תְדְקפ :ןינרת בֶרַעו רקֶב יאְצִמ ףיִתתֶאַמ תוְצַק יבש
 םימ אלִמ םיהלא גלפ הרשעה תר הקקשתו ץֶרָאָה
 וג ָהָדּודְנ תֶחַנ הו היִמְלִת :הניכת ןמדדוּכ| םֶיָנד ןיִכַּת
 9 יתבוט תנָש ּתְרַטַע :ִרְבִת הֶחְמַצ הָנננְמְּת םיִביִבְרְּב

 ךילגעמו
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 תֹעָבְג ליִנְו רָּכְדַמ תִֹאְנ ּופֲעְרי :ןָׁשָד ןופערו ְיֵלָנעַמּו 5
 רבדרפטע םיָקְמעו ןאצה | םיִרָכ .ּושְבְל :הֶנרנְהַה 4

 | ;ּורישידףא ועור
 .PsaL. LXVI וס ומ

 רמז :ץֶרָאָה-לִּכ םיהלאל ּועיָרָה רוָמְמ ריש חַצְנְמָל אג
 -רמ םיהלאל ּורְמִא :ותְלַהְת דובב ומיש ומשדדובכ 3
 | ץֶרֶאְילְּכ יביא ךלדשחכי וע ברב דישעמ אָרֹמ 4
 וארו וכל הל ךמש ורמי ךלדורמזיו דל וָחָתְִׁ ה
 וםי ּדַּפָה :םֶרָא ינְב"לַע הלל ארל םיִהלֲא תָלַעַפִמ 5
 למ : :ֹוכ הָחְמְשִנ םָׁש לגרב ורבי רֶהנְב הַׁשְביְל ז

 ללא | םִלְרּוְּפַה הֶיִּפְצִת םיוגכ ויניִע םלע | ותְרוְבְנְב
 לוק ועימשהו ּניהלֲא | םיִמַע ּוכְרֶּב :הָלָכ ֹומָל ומרי
 i :נלגר טומל ןתְנדדאלו םייחב ּונָשפָנ םשה : :יתְלַהת 9
 טְתאְבַה | :ףָכָּכייהָרְצּכ נְהְפִרֹצ םיִהְלֶא נְּתנַחְבִּהיְּכ גג
 ינשארל שונא תְבַכְדַה :ּנינֲמְב הקעמ מש הָדּוצְמַב ג
 תוְלועְב ד ךְיִב אֹובָא :היורְל ונָאיִצותְ םימַבּו שאב ּונאָּב 1
 :יל-רַצב יִפזרְכְדְו יִתְפְש וצפרָשַא ירד ךל םלשא 4
 רֵכְב הָשָעֶא םיִליִא תְרטקדסע ףלדדהלעַא םיקמ תוכל ומ
 םיהלא יאְרְלָּכ הרְפסֶאְ וטמשרוכל :הָלָס םיִדּותָעְדְִע 5
 :ינושל תַחַת םמוד יתאָרְקיפ ויָלֲא :ישפנל הָשָע רֶׁשֲא וז
 םיהלֶאעַמְש כא :ינדֲא משי אל יִּבְלב יִתיִאָרַא א 19
 ריקט"אל רׁשֲא םיהלָא רָב :יִתָלְפְת לוּ בישקה ב

 :יתאמ ודסַחְו יִתְלַפִּת
 .PsaL זז זמ זמ

 ראו ּונֵכְרְביו ּוננַחְי םיהלֶא :ריִׁש רומזמ תֹנננְּב חֶצְנְמל א:
 ְְתְעוׁי םיו-לְכב ףכרד ץֵרָאְ תַעְדְל :הֶלְסּונָתא נפ 3
 נרו וחמשי :םֶלָּכ םיִמִע דודי םיהלָא | םימע ףודוי 4
 םימאל א

 ירכחאב ההפ +. 12, | יוק ומורי צ. 7. ויס
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 םכֶחְנַּת ץֶרָאְּב | םיִּמָאְלּו רשימ םיִמע טפְׁשתיַּכ םימָאְל
 5 ץֶרָא :םֶלָּכ םימע דורו" םיקלַא | םימצ .דודי :הָלָס
 8 םכיהלַא נרי :ּוניהלֶא םיִהְלֶא ונָכְרְבי הלובי הָנֲתְנ
 :ץֶרָאייסְפַא-לָכ ותוא ואי

 .PsaL אז. חס

 2 א ויבוא צופי םיהלֶא םּוקָי :ריש רומזמ דֹוָדְל חצנָמל
 3 נוח םַמְהְּכ ףדנת ןָשע ףדנהְכ :וינפמ ויאנשמ וס
 4 ּוְמְשי םיקידצו :םיִהלֲא ינּפמ םיִעְשְר וָדְבאְי שָאהינפמ
 ה :ביהלאל ווריש :הֶחְמַשב ושישיו םיהלַא נפל וצְלֲעַי
 : וינפל וזלעו ומש יב תֹוכָרעַב = ולט ומש ור
 5 !םיקלֶא :ושדק ןועְמְּב םיהלֶא תנְמְלַא ןיִדְו םימותו יבא
 -ךַא תורי םיִריִסֲא איצומ הָתַיַּב | םיִדיִחְי בישומ
 5 ממ ינפל ּדַתאָצְּב םיהלא :החיחצ :ּונְכֶש םיִררט
 9 ופְמְנ םִיִמָשְףא\ השער ץֶרֶא ;הֶלָס ןִמישיִב ּדדַעַצְּב
 י םשג :לֶאְרְשִי יהלֶא םיהלֶא נפ יניס הֶז םיִקְלֶא ונפמ
 וג יה :הָתְנוכ התא האלו ףתלַחנ םיִהלֲא ףגָת תובָדְ
 9 רַמָאְִּתִי ינִדֶא :םיִהלֲא יִנעְל התְבוטְּב ןיִכָת הבדוי
 13 רו ןודדי דִי תואָבְצ .יבלמ :בָר אבצ תֹורְׂשַבְמַה
 14 הי יפנּפ םיִּתֿפְׁש ןיכ ןובּכְׁשתימַא :לְלׁש קלחְ תיּכ
 ומ יש שָרַפְּב :ץורח קרקריב ָהיתורְבָא ףסָקב הָּפְחְנ
 6 רה שברה םיחלֶא-רה 3 :ןומלצב ְלְׁשּת ּהּב םיִכְלִמ
 וז דִמָח רֶהָה םיִנְָבִג םיָרָה ןּודצְרֶתו הָמְל .ןָשְּבִרַה םננְב
 ו8 םביהלֶא בֶכַר :חצנְל ןְכְשי הָיהי-ףַא וָּתְבִׁשִל םיִהלֲא
 9 |םורמל תיל שרל יניס םב יִנדַא ןָאְנש יו יפלַא םִיַתֹּבְר
 | םירְרוס הא םֶדָאָּב תונָּתְמ תחל יִבָש ָתיִבָש
 כ ונעשו לאה ונש"סמעו םוי | םוי לדא ור :םיִהְלֶא ה
 גג תומל ןנדא הוהילו תועשומל לא ל | לאה :הלס
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 רעש דָקְדְק וֵכיִא שאָר חמי םיהלָאד דא : תֹואְצוְת יג
 בשא ביִשֶא ןָשְּבִמ .ינדִא רַמָא :ּוָמְשִאָב ךלהֶתִמ 3
 בכ ןושל םֶדֿב ךלנר ץחמת | ןעמל :םֶי תולְצְמִמ א
 יִכְלַמ יִלֶא תוכיִלַה םיִהְלֶא יִתכיִלַה יאָר :ּוהְנמיִבְיִאִמ הב
 :תֹופַפֹוּת תומלַע ותְּב םִיִגְנְנ רֵהַא םירש ומדק :שֶדְכב ₪

 וש :לֶאְרְשַי רוקְמִמ יִנדֶא םיהלֶא יבְרְּב תולהַקְמּב ₪
 ירש ןולְבְז יִרֶש םָתְמְנר הָדּוהְי ירש םדר ריעָצ ו ןמנְב
 :ונֶל ְלִעּפ וז םיקלָא הע ףזע ךיהלֶא הָוצ יִלְתְפִנ
 היה רג :יש םיכלמ וליכוי דל םלשורוילע לְּיהמ 4

 ףֶסָכיִאַרְּכ םָּפַרְהִמ םימע יֵלְנְֲּב | םיִריּבַא תַרע הָנָק
 םכורצמ ינמ םינמשח ּויַתֶאי :ּוצְפְחְי תובְרק םימע ךֶזב

 םיהלאל וריש ץֶרָאָה תָּכְלמִמ :םיקלאל וידָיץיִרָת שּוָּכ 3
 ולוקּב ןִתי ןק םֶדְקימש יִמָשּב בכרל :הָלָס נָא רמז א
 :םיִכחַשּב וזְעְו ותואנ לאְרשידלע םיקלאל זע ּנָּת :זע לוק הל
 תמָצְעְתְוועוְזִתנ אוה לאְרשי לא ךישדקממ םיהלֶא אר 6

 : םיהלֶא ךוְרְּב םֶכָל
PSAL LXIXS ‘DD | 

 ואָב יִּכ םיהלָא יִנעישוה .:דֶוְדְל םינשושדלע | חצְנְמְל א ל
 יִתאָּב דָמעַמ ןיאו הלּוצמ ןויּב | יִתְעְבְמ :שפעדע םָימ 3
 רהנ יִאְרָכְב יתְעְנָי :יִנְתַפְמָש תַלְבׁשְו םִימיקִמָעְמְב 4
 ישאר תורעשמ ו ובר :יקלאל לחימ יניע לָּכ ינורג ה

 יִתְלנזאְל רשא רקש יביא יִתיִמָצְמ מצע םנח יִאְנש
 ךֶממ יפומְשִאְו יִּתְלּואְל ּחְעדְי הָּתַא םיהלָא :ביִשֶמ ןָא 5
 -לַא תואְבִצ הוה ינדא לוק !יב ושבידלא :ּודָחְכניאָל 7

 הפְרַח יתאָשְ יִלִיִּכ :לאְרשי הלא ףישקבמ יִב מלב
 :יִמַא נבל ירְכנ יחֶאְל יִתְיַה רֶזִמ ּיְנָפ הָמְלְכ הָתְסַּכ 9
 :יִָע וקפנ ףיפרוח תופרחו יִנְתְקַכִא ךתיפ תאנקדהיפ ל

on RAREהכבאו  
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 וג ישובל הָנְתַאְו יל תופרחל יהו ישפנ םִֹצב הָּכְבֲאו
 2 ;רולגא רעש יבש יב ּוחישי :לָׁשָמְל םֵהָל יהא קש
 14 םביִהְלֶא ןוצָר תע הָוהְי | בֶליתֶלְפְת נאו :רֶכַש יתוש
 וט דלָאְו טיִטמ ינליִצַה :דעשי תַמֲאב יננע ּדְסַדבַרְ
 ג | יִנָפְמְשתִ"לַא .:םיִמיקמעְממו יאנשמ הלא הָעבְמֲא
 רֵאַּב ילערַמָּת-לַא הלוצמ ינעלבהלַאְו םימ תלבש
 גד :יִלֶא הנפ ךימחר בֶרְּכ ךהסח בוט הוה יננע הי
 19 הָבְרְק ונע רקמ יט"רצחיכ ףדבעמ נפ רֶתְסָתדלֶאְ
 כ תפר ָתְעְרְי התא :ינדפ יביא ןלמל הָלמ ישפנדלֶא
 גג יֵּבְל הָרָבָׁש | הָפְרֶח :יִרְרוְצלָּכ דנו יִתָמְְכ יתְׁשְבּו
 גג ונתו :יִתאָצְמ אלו םימחנמלו ןיאְו דל הּוכֲאְו הנאו
 ₪ םהינפל םִנְחְלשיהְי :ץמח ינוקשי יִאְמְצְלְו שאר יִתורְבְב
 % תרוארמ םֶהיִנִע הֶנְכָשחֶּת :שקומל םימולָשלו פל
 הכ פא ןורֲחו מע םֶהיִלְעיְדְמְׁש :דעֶמַה דיִמָּת םֶהֵנְתָמּו

 8 :בשי יקי"לא םֶהיִלָחֶאְּב הָמשְנ םֶתְריִטיהְּת :םֶגיִש
 ₪ ורפי ףוקקח ב'ואקמ"לֶאו ופדר תיקח"רשא התיק
 9 םִיַח רֶפְפמ ּוחְמִי :ּךִתְהְדצְּב ואביהלַאְו םנועדלע ןועדהְנְת
 5 םיהלא עושי באוכְיִעינִּו :ּובֲתְכ-לַא םיכידצ םעֶ
 . :הָדתְב ְּלדנֲאַו רישְּב םיהלֶאיבש הָלְלֶַא :ינבנשת
 2 וחמשוםיונַעואר :סיִרְפמ ןרקמ רֿפ רושמ הויל במי
 4 םיניְבָאִחַלֶא עמשחיּכ :םֶכְבְבְל יהו םיִהלֲא ישר
 הל םיַמי ץֶרָאְו םִמְש והוללַהָי :הָוְב אָל סאד הָוהְי

 וז מש כה הילחע וכ ערה ושרה םש וב
 :ּהָבהנָּכְׁשִי

Psat. LXX. Y 
 א יִתְרְזַעְל הָוהְי ינליצהל םיָהלֲא :ריִכְזַהְל ךוְדְל הַצנְמַל 2

 השוח



 70. 71. אע ע םילהת 1034

 מלכו רֹוחָא ני ישפנ ישְקַבִמ ֹורְּבְהְו ושְבַי :הָׁשח 8
 ו חֶאָּה םיִרְמִאָה םָּתְׁשְּב בקעילע ּובושי :יִתָעָר יִצְפָת 4
 דימָה ָהָמאו ךישקבִמילָּכ ךְבווחמשו ושישי :חֶאָה ה
 םיָהלֲא ץיִבָאְו נע ו יגאו :ְָּתְעוְׁשִ יֵבָהֹא םיהלַא לדני 6

 רָחַאְת"לַא הָוהְי הָתֶא יִטְלַּפְמּו רָע יִלדהַשּוח
 PsaL. LXXI. NY אט

 ניצת ףתקדצּב :םֶכעְל הָׁשֹובֲא-לַא יִתיָקְח הָוהְידדִב א 5
 ירוצלויל הָיָה :נעׁשוהְו נָא ילאייהטה ינֲמְלפְתו 5

 :הָתְא יִתְדוצְמו עמי יִנעישוהְל ִיוצ דיִמָת אֹּובָל ןועֶמ
 רָּתַאדיִכ :ץֶמוחו לועמ ףכמ עשר ךימ יִנטְלּפ יהלָא ה
 ןֵמבמ יִתְכמְסִנ ו ףילָע :יִרוענממ יקמבמ הוה ינדַא יתָוקת 6
 יִתָיְה תַפמָּכ :דיִמָת יִתְלהְת דב ג הָּתַא ימא יִעמִמ ד
 םויהדילָּכ ַּתְלהְּת יפ אֵלַמִי :ֹועיִסֲחַמ הָּתַאְו םיִברָל 5
 דלָא יחפ תוְלַכּכ הנק תעְל יִנָכיִלָשִתְְלַא :ּךתְראָּפִּת פ
 :וָּדחַי וצענ ישְפִנ ירמְשְו יל יבא ורְמָאהִּכ נבע י
 םיִהלֲא :ליִצמ ןיִאיִכ והושפתו ופדר בע םיהלֶא רמאל 12
 ןנטׂש ּולָכַ ּוׁשְבִי :הָשיִח יִתָרֲעְל יהל יִנֵמִמ קחרתדלַא 3
 רמת ינו :יִתְעָר ישקבִמ הָמְלְכּו הֶפְרַח סי ישְפִנ 4
 דִלָּכ ְְתָקְרִצ רפסי ו יפ :ְָתְלהּת-לְּכ-לַ יִּתְפְסוהְו לחי וט
 תורְבְנְב אובָא :תורפס יִתְשְדָי אל יִּכ ַתַעּושִּת םויה 6
 ינקדמל םיִהלֲא בל ךתקְדצ רפא .הָוהָי נָא גז
 הָביִׂשְוהָנְקז-דע םגְו :ְּיִתֹואְלְפִנ דינא הָנְהְדדִעְו ירוענמ 8

 תובי"לָכְל .רוָדָל ךעורז דיגַאהדע ינָבּת-לַא םיקלֶא
 תלדְג ָתישָעְדִרֶשִא םורטדדע םיהלַא ךתקדצו : ךָתָיְבְג ו
 תרוערְו תובר תורצ ו ונתיִאְרִה רשֶא :ומָכ ימ םיהלֶא כ

 ו ברָת :טלעת ביִשֶּת ץֶרָאָה תֹמֹוהְתִמו ניִחָת ביִשָת ג
 ְּתַמַא לָבְנְיַלְכִב ךְוא ו נַא-סנ :ינְמֲחְנְת בסְתו יִתְלְדִג 2

 יהלא 2 ג
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 2 יִכ יִתָפְׂש הָננרְּת :לֶאְרְשו שודק רֶטְכְב דל הָרמַא יָמלֲא
 24 הָגְהַת םֹויָה"לְּכ ינושלדסנ :ָתיִדְפ רׁשֲא יִׁשְפנו ךכיהְרְמוַ
 :יִתָעָר ישָקַבִמ ורפָחיִכ ּוׁשְבִּכ ףִתְקְדִ

PsAaL. LXXT. ay 

 א :דלטְךְכל ךתקדצו ןת ךלמל ְיֶמפְׁשִמ םיהלֶאו המלשל
 ג זכולָש םיִרְה ֵּאְׂשִי :ֶּפְשִמְב ףיינעו קֶרֲצְב מע ןירָ
 4 ןְבָא נבל עישוי םֶעַינע ו םַפְׁשִי :הקְדְצְּב תֹועְבְנו םעְל
 ה :םיִרֹוד רוד חַרָי ינפַלְו ׁשְמָש-סע ףואְרִי :קשוע אֵּכַדְו
 ז ומְְב"הרְפַי :ץֶרָא ףיןרז םיביכרפ ןגילע רָמְמכ דרי
 5 רמו םי"רע םימ דריו רי יליד םולש םְֶ קידצ
 ! :וכחלו רע ויבא םייצ ערכי וָנפַל :ץֵרָאיסְפא-הע
 י אָבְסּו אבש יכלמ ובישי הָחְנמ םִיִאְו שישְרַת יִכְלִמ
 וג םכּיגילָּכ םיִכָלְמהַלָּכ וֶלּוחְתְשיו  :ובירקי רָכְׁשֶא
 ג סחָי :ול ךשְיִאו יִנָעו עשמ ןבָא ליצניק הדב
 4 םֶמָחְמְו ךותמ :עישוי םנֹוָבָא תושפִּת ןְבָאְו להְדלַע
 ופ בהְומ ֹולְדְתְִו יחיו : זוינעְּב םַמָּד רקיו םשפנ לָאְע
 6 "תַפָפיִהְי ּוחְנְכְרְבְי םויהילָּכ דיִמָת יִדָעַּב לקּפְתִו אָבְש
 וציצוו וירפ ןנָבְלּכ שָעְרָי םיִרָד שאָרְּב ץֶרֶאְּב | דב
 וז ןינ שָמְשינֶפל םֶלועְל ו ומש יהי :ץֶרָאה בשעכ ריִלַמ
 18 םיהלָא הָוהְי  ףורְּב :ּוהְרְׁשַאי םיוגלּכ וב ּוכְרָּבִהו מש
 ופ ודובְכ םעו ךְרְבּו :וִדַכְל תֹוֵאְלְפִנ השע לאְרְשְי יקלֶא
 כ ּולָּכ :ןְמֶאְו | ןמָאץְרָאָה-לְכיתֶא ודובב אָלְּמִו םֶלְִל
 :יִשידּב דוד תולַּפְת

 ישילש רפס
LIBER TERTIUS. 

 ט 1 כור" <>

 א :בָבְל יִרָבְל םיהלֶא לֶאְרְשְיְל בוט ךא ףפֶאְל רימזמ
NNינאו 4 ו ר  
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 יתאק יִּכ :יִרָׁשֲא הָכְּפְש ןיאְּכ ילנר יֹוִמְנ טעְמְּכ יאו ג
 םֶתּומְל תָֹבִצְרה ןיא יִּכ :הֶאְרֶא םיִעְׁשְר םוֶלְש םיִלָלוְהִּב 4
 :ּועְְנ אֶל םֶדְמדסִעְו ומָיניִא ׁשֹנָא לַמעַּב :םֶלוא איָרְבּו ה
 םֶלֲחמ אָצָי :ומל םַמָה תיִשדףטעי האג ֹומְתַכנִע ןכל ל
 קָשָע עָרְב ּורְּבַדְו | קיִמְי :בָבְל תּכְׂשִמ ּורְבָע ומנע 8
 :ץֶרָאְּכ ךלהתםֶנושלו היפ םימשכ וש רָב םֹוָרָמִמ 9
 הָכיֵא ּורְמָאְו :ומל וצמי אלט ימו םֶלַה מַע בישול גג
 ולשו םיעשר הקאדהנה ::ןולעב העד שו לאדעְ 5
 יונ ץחראו יבְבְל יתיכז קירדא .:לוחרוגשה םָכֹע 3
 יִתְרְמָאְיסִא :םיִרָקְִּל יִּתְחַכוְתו םִיַה"לָכ ענג יהֶאְו :יפּכ ומ
 -חנ תרעדל הָבָשחַאְו יִּתְדְנְב נְּב רוד הגה מכ הָרְּפִסֲא 5

 הָניִמִא לאדישְדקְמדלֶא אובָאדדע :יניעְב איָה לָמֶע תא} גז
 :תואושמל םֶתְלּפה ומל תיִׁשָת תקלה ךֶא :םֶתיִרָחַאְל 5
 זבולַחּכ :תוקְלּבְךִמ ומת ּופְכ עגָרְכ הָמִשְל יָה ּךדַא 9
 יבָבל ץֶמחְתי יִּכ :הֶוְבּת םמְלַצ ו ריְֵּב ינדֶא ץיקקמ 3
 יִתָיְה .תומהְּב עֶרֲא אָלְו רעבדנַאו :ןֶנּתשֶא יֵתֹוְלַכְו =
 יִנחְנַת ךתְצְעְפ :נימי דב תְוֶא ךמע דיִמָת ינאו +ךמע 4
 ֵּתְצַפָח"אְל ךמִעְו םימשב ילדימ :ינֲחָקּת דוְבְּכ רחַאְו הכ
 םיקלָא יקְלָחְו יִכְבְלְרצ יִכָּכְלּו ירָאְש הָקָּכ :ץְרֶמְּב 5
 :ךממ הנוולְּכ הָתַמְצַה ודבאי ףיקחר הָנחיִּכ טָכֹועְל גז
 יפַחְמ הָוהָי ינדאְ | יִּתַש בוטדיל םיהלָא תבְרק ו נָא =

 :ףיִתוכְָלמילָּכ רַפסְל
 .PsaL. LXXIV דע רע

 לפא ןשעָי חצנל ָּתָהנְו םיִהֹלֲא הָמָל ףֵכאְל ליֵבְשמ א
 טבע ָּתְלֵאָג םדק נק | ףתדע רכז :ףסיצךמ ןאָצְּב 2
 תִֹאְׁשמְל ְיִמְעַפ הָמיֵרָה ב ֵנֿכְׁשוהָזןויצ-רַה סלח *
 Tir דצמ ברק ירי נאש :שדקב בוא עֶרֲהלְּכ חַָנ 4

AEומש  
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 ה ץֵע-ְּדְבְסַּב הֶלְעַמְל אֹיֵבַמְּכ עדו :תותא םָתֹתֲֹא ומְש
 6 :ןּומלֲהי תופליכ] ליִשַכְּב דַחָי היחותפ עו :היִמדרק
 7 ורמא :ףמשךפשמ וללח ץֶרֶאְל ףשדקמ שאב וחלש
 9 וניתותָא :ץֶרָאְּב לאדידעומדלכ ופרש דחו םענ םֶבלב
 ייהדפ 1 המ"דע עול ונָתָאדאְלו איִבְנ הֹועיִא ניאר"אל
 וו ;דֶמְל :הצנל ךמש בווא ץא רצ ףרחי םיהלא יֵתָמ
 וג יפלמ םיהלאו :הלכ ךקוח בקמ עמו ךדו ביִשָת
 וג עב תרופ הָּתַא ץֶרָאָה בֶרְכְּב תועושי לעפ םָדָקִמ
 44 ישאר ָּתַצַצְר התא :םִימַה-לַע םינינַת ישאר תְרַבַש םִי
 וט לַחְנו ןיעמ עְקְב הָתַא :םייצל םעל לכֲאֿמ נתת וחיל
 16 הָּתַא הָלָיְל ל"א םי ל :ןְתיֵא תורהנ תשבוה הָתַא
 וז ץִיק ץְרֶא תוָלּובְנלְּכ צַה התא :שָמָשְו ראויה
 18 דעו הָוהְי | ףרח םַוא תאזרֶכְו :םֶתְרַצָי הָּתַא ףרחו
 ופ ףיִנָע תיח ףרות שפ) תחל ןּתְת"לא מ וצֲאנ לָבָ
 כ ץֶרָאדיּפשחֶמ ּואְלמִיִּכ תירְּבל טְּבַה :חַצְנְל חָּכשהלַא
 21 :ףמש ולְלֵהְי ןיִבָאְו ינָע םֶלְכְנ ךַד בשידלא :םמח תואָנ
 99 =לָּב לש ףתפרח רכז דביר הָביר םיהלא : הָמּוק
 23 :ריִמְה הלוע ףימק ןואש דיררצ לוק הְֵּׁשתלַא :םווה

 .PsaL. LXXV הע
 2 או ל .ונידוה :ריש ףַמֶאְל רוִמְמ תֶחָשִּת"לַא חֶצְנְמְל
 3 חָקִא יִּכ יָתאְלּפִנ ולפס ךמש בורקו ונידוה םיהלַא
 + היַבְׁשלְכְו ץרָא-םינמנ :טְּפְׁשִא םיִרָׁשיִמ ינא ךעמ
 ה ּולְהָתִלא םיִלְלוְהל יְּרַמֶא :הֶלָּפ הידומע יִּתנַכת יבא
 6 םכנרכ םוָרָמל ומיִרָּתילַא :ןֶרק ומיִרּת-לַא םיעשרלו
 ז אָלְו בֶרְעְמִמו אָצֹמִמ אל יכ :קֶתָע רֵאוצְב רְּבדִת
 8 :םביִרְו הו ליפְׁשי הז טפש םיהלֲאיִכ :םיִרָה רָּבְדִמִמ
 * דא המ ךו ףסמ אלמ | רח ןיו ההייריְב םכ כ

 הירמש
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 םםֶכעְל דא נָאְו ץֶרָאֵעְׁשְר לכ ּוָתְשִי וצְמִי היִרְמְש י
 הָנְמֹמֹורְת עַד םיִעָשְר ינְרקלְכְו :בְקֲעַייִהלאָל הז ג

 :קיִַצ תונרק
 .PsaL. LXXVI וע וע

 םיִהְלֶא הָדּוהיִב עָדונ :ריש ףָכֶאְל רומזמ נגנב חֶצְנְמְל א 1
 :ןיצְב ותְניִעְמו ּכְס םֶלָׁשְב יהו :ומש לָרָנ לֵאָרְׂשיֿב 3
 רֹואְג :הָלְס הָמָחְלִמּו ברֶחְו ןנמ תשק-יפשר רכש הָמַׁש ך
 מְנ בָל יריב ו ּלְלּוְִׁשִא :ףרט"יררהמ רידא הָּתַא 6
 יֵהלֲאְְּתַרעגמ :םֶהיֵדָי ליַחדישְנאדלָּכ ואְצְמִדאלְו םֶתְנָש 7
 דמעה הָּתַא אָרְנ | הָּתַא :םּסְו בֶכְרְו םֶּדְרנ בָהּ
 זרֵאְרְי ץֶרֶא ןיִד ְתְעַמְׁשַה םִיִמְשִמ :ףפא אמ נפל 5
 ץֶרָארנע-לְּכ עישוהְל םיִקְלֶא טפְׁשמלדםיקְּב :הַמְהְׁשְו י
 ָרָדְנ :רֶגְחַת תִמִח תיִרָאְש ָּךְות םֶדֶא תָמָחְדיִּכ :הֶלָס כ

 :אָרֹומל יש ליבי ויָביִבְסילָּכ םֶכיהְלֶא הָוהיל ּומְלַשו
 :ץֶרָאדיכְלמְל אָרונ םיִָדיננ חור רַצְבָי ו

PsaL. LXXVUL tr 

 םיִלָא-לֶא ילוק :רוממ ףסֶאְל ןותידי-לע חֶצְנְמְל א 5
 ינדא יִתָרָצ םְִּב :ילא אקו םיהלַאדלא יליק הָקָעְצאו
 :ישפנ םחְנה אמ גפִת אָלְו הָרָע הלל ו יִדָי יתָשְר

 :זרֶלָק יחור ףטעתתו | הָחיִׁשֲא הָיַהֶאְו םיִהלֲא הָרְְִא 4
 םיִמי יתְבשח :רּבֲַא אָלְו יתמפנ יע תֹוָרְמׁש תוהָא 5
 יִבָבְליִע הָלילֿב יִתְנְנ הָרכְא :םיִמְלֹע תש םֶדְקמ ד
 ףיקידאלו ינדא | חני םיִמְלשְלַה  :יחור שפה הָהישֲא 5
 :דַדָו רֶדָל רֶמא מג וְָכַה חצנל םַפֶאָה :דָע תוצְרל 5
 רַמאְו :הֶלָס וֵמֲחְר ףאְּב ץפקדמא לֶא תואה חַכְׁשַה ג,
 הָרְּכָאיִּכ הידיללעמ ריָלְָא :ןוילע ןיִמָי תונש אי תולה ג:
 הדווצ ד :הָחיִשָא ךיִתולילעְבו לֶעַפילָכְכ יתרו :ףאלפ םֶדקִמ 9

 םיהלא
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 מ לֵאָה הֶּתַא :םיִהלאַּכ לודָנ לא-ימ ָּכְרַּד ׁשֶדָקַּב םיִהלֲא
 18 נב מע עורב תְלַאְּג :ףע םיִמַעָב עדוה אָלִּפ הֶׂשֲ
 וז ּוליָחְי םִיַמ ףוִאָר םיהלָא | םימ אר :הֶלָס ףסויו בקעי
 18 םיקמש ּונְתְנ לוק תובע ו םימ ּומרָו :תומהת ומרי ףא

 19 םיִקְרְב וריִאְה לגל ףמער לוק :ּוכָּלַהְתי ַצְצַהיְַא
 כ םִִמְּב ףיִליִבְשְו ךֶכרד םיב ץֶרָאָה שערתו הגר לכת
 גג דדיִב ךמע ןאַצכ תיִחְנ ּועָדונ אל ףיִתובְפַעְו םיִפר
 :ןרָראְו הץמ

LXXVIT. Myהע פגז.  

 א יֵרְמאָל םָכֵָא וה יִתְרִּת יִמע הָיְֲאַה ףָכאְל ליִּבְׂשִמ
 3 רשא :םדקדינמ תודיח הֶעיְּבַא יפ לֵׁשְמְב הָחְתְפִא ייפ
 + םםֶהיִנְּבִמ | דַחַכָנ אֶל :ונֶלדורְפס וניתבאָו םַעְדְ ונעִמש

 ws ויִתאְלְפנו ווֲעְו הוה תולהת םיִרְפִסַמ ןֹוהֲחַא רָדְל

 ה לֶאָרְׂשִיְּב םָש ּהָדֹותְובְקעיְב ו תורע םָכ :הֶׂשָע רַׁשֲא
 6 | ועדי ןעמל :םֶהיֵנְבִל םֶעיִֹוהְל ּוניָתֹובֲא-תֶא הָוצ רֶׁשֲא
 ז מישו :םֶהיִנְבְל ורפסיו ומָקי ודל םיִנב ןוֲחֲא רוד
 :ּורָצ ויָתֹוְצִמּו לאהילְלַעְמ ּוחְבׁשִי אָלְו םֶלְסִּכ םיקלאב
 8 ובל ןיִכְהדאָל רוד הָרֹמּו רֶרּוס רוד םֶתובָאְכ ! ייְהָי אֶל
 9 תשקקימור יקָשיִנ םִירְפֶאיִנָב :וחור לאהתַא הֶנְמָאָנזאָלו
 י ותְרְתְבּו םיקְלָא תיִרְּב ורמש אָל :בֶרָכ םִיְב ּוכְפָה

 וג :םָאָרָה רשָא ויִתואְלְפִנ ויָתוליִלְע ִחְּכְשיַו :תַכְלְל ינאמ
 ג עָקָּב :ןֵעְצההַרְׂש םיִרְצִמ ץֶרָאְּב אָלַפ הָשָע םָתֹובֲא ד
 14 דלָכְו םָמֹו ןֶנעְב םחְננ :דֶנומְּכ םימדבָציו םריִבעו םי
 וט תֹומהְתַּכ קשיו רָבְדִּמַּכ םיִרְצ עָּקבְי :שֶא רואְּב הָלְלַה
 ג ופיקייו :םִיָמ תורָהְנַּכ דריו עלפמ םיִלְזְט אַצויו :הָּבר
 18 םָבָבְלִּב לָאוסנו :היֲעּב לע תֹוָרְמַל ולאטָהל דע
 ו לָכְּוַה ּורְמֲא םיִקלאָב ּורְּבִדְו :םָׁשְפַנְל לָכָא-לאְׁשִ
 לא החיל ירואמפוחיבתטאטאששה < 00
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 לכומ ובו ו רּוצדהְפה ןֵה :רָּבְדמִּכ ןֶחְלש ךרעל לא כ
 ;ומעְל ראש ןיכ"םא תת לכו םֶחְליְנֶה ופטשי םילָחְנו

 ףא--פגו בקעיב הקשנ שא רבת היי עֶמָׁש | כל ו
 וחטב אָלְו םיהלאב נימה אל יִּכ :לֵארְׂשְִב הָלָע

 :חֶתֶּפ םָיִמש יתְלדְו לעממ םיקחש וצי הושב 33
 זכָחְל :ומְל ןתנ םימָשְךנְו לֶכָאְל ןמ םהילע רטממ 2
 םידק עפ :עַבְשְל םֶהָל חלש הדיצ שיא לכֲא םיִריְּבֲא 25
 ראש רַפְעַכ םַהילע רטמיו :ןמית .שְּב גנו םָמָׁשַּב 27
 ביִכָס והנְסמ .בֶרְקְּ לַּפַו :ףנְכ ףוַע םימי לוחְכו 8
 :םבָהְל אָבִי םמואַתו רָאְמ ועְבשיַו ילכאוו :ויָתנְבְׁשמְל 9
 ;רלָע םיהלַא ףאְו :םֶהיפְּב םֶלְכָא דע םֶתְואקִמ ורזדאל 2
 -לָכְב :עיִרְבַה לאש יֵרּוחְבּו םֵהּנמַׁשִמְּב גרַהְיַו םֶהְב 2
 לְבָהּבילַכו :ויָתאְלְפנְב נמָאָה אָלְו דועדואטַח תאו 3

 ובָׁשְו והושרדו םנרהיםא :הֶלָהָבַּכ םֶתֹנְׁשו םֶהיִמְי
 םָלֲאְ ןוילָע לאו םָרּוצ םיִהלֲאיכ ורכז :לֶאורֲחׁשו הל
 כאל .םָּכלְו :וָלובְוכְי םָנׁשְלְבו םהיִפְב .והּותְפַו * גז
 אָלְו ןוע רפְכָי ו םוחר אֹוָהְו :ֹוִתיִרְבּב וטָמָאְנ אלו ומע 8
 רכז :ֹותָמָחלְּכ ריעידאלו ופַא ביִשְהְל הָּבְרהְו תיִחְׁשי 9
 והָרְמַי הָּמַּכ :בשָי אלו ךלוה חור הָמַה רֶׁשְבִּכ מ
 שיחקו לא יס ובושיו .:ןמישיב והוביצע רכְדִמְב 4
 :רצינמ םֶדָּפירְׁשַא םוי | והודתֶא ורכו-אל :וותה לאש 42
 ךפהיו :ןעצ-הָדׂשב ויֵּתְפֹוִמּו ויָתותֶא םִיַרָצמְּב םשדרשא 1
 ברע םֶהָּב חַלָש :ןּויתְשילב םַהיִלְִנְו םהירא mk המ
 םעיִנַו םלובי ליִסֲחְל ןּתו :םתיחשתו עדורפצו םלכאיַו 6
 רגסנ :לְמנהְב םַתומְקשְו םֶנָפנ דָרָּבַּכ גְרַהְ :הָּכְראְל

isופא ןח וםַּביחּלְׁשִי :םיִפְׁשִרְל םֶהינְקִמּו םָריעְב רֵרָּבל  
 ביִתְנ ספי :םיִעָר יכאלמ תַחלְׁשַמ הָרְצְו םעו הרבע ג

 ופאל ה ומ
 םוקוספב רפסה יצח +. 6.
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 9 ףינ :ריגסה רָבָּדִל םֶתְיחְו םֶשְפִנ ֶוָמִמ ךשֶה"אל יִּפַאְל
 5 עפיו :םָחיִלָהְאְּב םינוא תישאר םִיָרְצִמְּב רוכְּבדלָּכ
 5 תָצָלְו חַטְבְל םחְנו :רָבְדַמַּב רֶדַעַּכ םגהנו מע ןאַצּכ
 54 ושְדָק לובנ"לא םָאיִכיו :םִיַה הָפְּכ םֶהיִבְיואדתֶאְו ודחפ
 הנ לבב םֶליִפַו וג םהונפמ שָרְְו ::ונִמָי הָתְנַק הרה
 5 ומ ופנו .: לארשי יטבש םילהאב .ןכשיו הָלֲחנ
 פז ובו שח :ורָמָש אל ויודע ול םיהלֲאהתַא
 58 םבָתומְבְב ּוהּוסיִעְכו :היִמְר תַׁשָכַּכ ּוכּפְהַנ םתֹובֲאַּכ
 59 סאמר רָבַעְתַו םיהלא עמש :והואינק םהילי ספְבו
 כ םָרָאכ ןכש לא ולש ןכשמ שטיו :לֵאָרׂשְב האט
 2 ומ םרחל רְס רצפה יתראפתו יזע יבשל תי

ieאל ויתלותבו שו :חזהָלכֲא ורוחב : בנתה  ₪ 
 הבה אל ויִתְַמְַאְו ולפנ ברח וינה ;וללה
 7 תַפְרֲה רֹוָחֶא ויָרַצ דו  :ןַײמ 5 תמ רֹובנִכ נָא ןשי
 ₪ אל םירפא טבשבו = קה לֶהֶאְּב סַאמה | :ֹומָל ןתָנ םֶלֹוע
 6 :םָהֶא רש ןויצ רההתֶא הדוהו טְבְשדתא רַהְבו ורָחְב
 יל רחב :םֶלְל הדסי :ץראכ ושדמ םימרדומכ בו
 71 ואיִבָה תולָע רֶחַאָמ אָ תאלכממ והֲחָקִנ וָדְבַע דָוְדְּב
 72 ובכל ם םֶתְכ םַעְרִמ :ֹותְלֲחַנ לארשיבו מע בֵלעיְב תוערל
 :םחעי ויּפַכ תֹוִנּבְתְבּו

EXXIX. byל פג.  
 א "תרֶא ואמט ַתְלָחְב | ם םיוג ּואָכ םיהלא ףסָאְל רומזמ
 תַלְבְ;תֶא ונְת :םיעל םלָשורידתא ומש 2 שדק לכיַה
 זר :תיחל ףידיפח רֵׂשְּב םיִמְׁשַה * הול לָכָאִמ דב
 יה .:רבוק rr םֶכְׁשּורְי תוב יבס םימכ | םַמָד וכפש

to 

+ 3 

 ה יהי המידע .: וניתוביבסל סלק 2 ל טל הָפְרֲה
 6 לֵאותַמֲח ףךפש :ֲּתָאנַק שארמ הצנל ףְנאֲת

 אש וגה

 00 קמ א'כב = 65, קרוש רחא שגד +. 63. ח'ע



 79. 80. 5 טע םילהת 1012

 צל ףְמׁשּב רֶׁשֲא תוָכְלְמַמ"לַעו ףועְדַידאְל רֶׁשֲא םווגה
 רָּכְַּת לא :ומשה ּוהְוְנתֶאְו בקָעְתַא לָכֲא יִּכ :אָרְק ג
 :דֶאְמ ונולד יִּכ ְּדימָחַר ונומדקי רַהמ םינשאר תנע ל

 רפכו ונליצהו דֶמְשדובּכ רֶכְד"לַע ונעשְי יהלָא ו ּנרוע 9
 זָדיִא םִיֹגַה ּורְמאָי ו הָמְל :דמש ןעַמְל וניתאטח--לַע י

 :ךוְפְשַה ְּךיָהְבֶעִּר תַמְקְנויניעְל םייגּפ עדי םֶיהְלא
 :הָחּומְת נב רתוה ְּדעורָז לֶדנְכ ריִֶא ָתקגֶא נפל אוָבְּת ו
 ופרח רֶׁשֲא םֶתְפְרִח םְקיֲח"לֶא םיִתָעְבַש ונינכשל בַשָהְו ג
 ובלועל ל הָדינ לסיערמ ןאצו ! מע חנא :ינדא ו

 ְָּתְּלַהִּת רַּפַסנ רּדְו רול
PSAL. LXXX. BD 

 ןלֵאָרְׂשִי הער :רומזמ ףָכֶאְל תדע םנׁשְש-לֶא חַצְנִמְל א ל
 נפל :הָעיִפוה םיברכה בשי ףסוי ןאַצכ גהנ הֶיֹוֲאַה *

 הָתָעָשיִל הָכְלּוּךִתְריבְנתֶא הָרָרֹ הֶׂשְנָמּומנבווםִיַרְפָא
 ;והְי :הָּנְׁשְנְו נפ רֵאָו ּוֵביִׁשָה םיהלָא ול ג
 םֶתְלַכֲאָה :ףמע תלפתב ָתְנַשָע יִתְמדדַע תואְבְצ םיָהְלֲא 6
 ןודִמ ּומיִשְת :שילש תועָמְרְּב ומלְשַתַו הָעְמַּד םֶחָל ז
 ונבישה תִאָבְצ םיהלֶא :ֹומְלּוגֲעְלִי ניאו טנכְׁשל 8
 וג ׁשֶדָנְת עיִפִת םִיָרְצִממ ןפְנ :הָעׁשְְו נפ רַאָהְו
 :ץרָא-אלמתו היִשָרְש שרשתו נפל תנפ העט
 "דע היריצק חלשת :לאדיזרא הינו הל םיִָה ְֵּּכ וג
 -לכ הּורִאְו ירד תְצַרפ הָמָל .:ָהיִתוקְנְי רֶהָלֶאְו םי 5
 :הדנערי ירש יו רלמ רוח הָנְמסְרכְי :ךרד יִרְּבַל 4
 ןפג דקפו הארו םיִמָׁשִמ טָבַה אָנ בוש תֹואָבַצ םיהלֶא וט
 :ךַל הָתְצִמא ןפדילעו נמו הָעְטְנְדרשא הכו :תאז ו
 לע דודה .:ודבאי נפ תרעמ החוסכ שאב הפרש 4
 ךממ גוס"אלו :ךל תצמא םֶרָאְבִדלע מ שיא ו

 ונייחת ששה א יש 6
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 כ ּוָביִשַה תוֶאְבִצ םיִהלֲא הוי :אָרָקנ ָךְמְׁשְבו ּוַחְּת
 :הָעׁשנְודָנְפ רֵאָה

 אפ פגז. .LXXXI אפ

 2 א ּועיִרָה ונע םיהלאל ִּנְרִה :ףַסֶאְל תיתגה-לע חַצנְמל
 + :לָבְנְיםִע םִענ רנִּכ ףְהנְתּו הָרְמְחיאָש :בָקעַי ןהלאל
 4 לארשיל קח יּכ :וננח םויל הָמּבִב רֶפוש שב ּועקת
 6 ותאַצְּב ומש ףסוהיב | תּודְע :בקעי יקלאל טפְשִמ אּוה
 ז לָבָפִמיִתְריִסַה :עָמְשֶא יִתְעְדְידאְל תַפְׂש םִיִרצִמ ץֶרָא-לַע
 5 ָךצְלחַאו תארק הָרָצּב :הְנְרְבעִת דודמ ויפַּכ וִמְכש
 + ג א" 9 עָמָש :הָלְמ הָביִרְמ ןמדלע יָתְבָא םַעָר רֶתְקְּב ףנֶעֶא

 י ףְב הָיְְיאְל .:ילדעַמָשִתִרסַא לאְרְשי ךָּב הָדיעָאְו יִמַע

 וג ףָמלָא הוריו יכנָא :רֶכנ לאל הָוחַתְשת אָלְו ְך לא
-00 + 
. .. 

 וכ עֶמָׁש"אָלְו :ּוהָאְלַמָאוְךִּפ"בֲחְרַה םיִרְצִמ ץֶראַמ ףלעמה
 13 תורירשּכ ּוהֲחְלׁשֲאְ :יק הָבָאאְל לארשוו יקוקל ימע
 4 ילאְרְשַי יִל עמש מע ול  :םֶהיִתוִצְעִמְּב וכלי םֶפל
 יט םיִׁשֲאםֶהיֵרֲצ-לַעְוענְכַא םֶהיִבְיא טעֶמּב :וכלַהְי יכְרְדְּב
 גז הליכי :םלועל ָתע יהו ולרושחכי הָנהְי יאנשמ יד
 :ְדעיִּבְשַא שבִּד רוצמו המח בֶלֶחַמ

PsAaL. LXXXU. aDב  

 א םםיִהלֲא בֶרְקְּב לֵא-תַדֲעַּב בָצְנ םיהלָא ףֵכָאַל רומזמ
 ג :הָלָתואְׂשַּת םיִעׁשְר נפו לעוטפׁשַּת יִתְמִדדַע טפְׁשִי
 4 מ ןְבָאְו לךדוטלפ :וקידצה שֶרו נע ותו לֶדוטְפש
 ה ּוכְלַהְתִי הָכְשַחָב ּוניֵבְיהאָלְו | ועְדָי אֶל :ּוליִעַה םיִעְׁשְר

 5 ינְבּו םָּתַא םיקלָא יִּתְרַמָא יג :ץֶרָא יֵדְסֹומ"לְּכ ומומי
 ז ּולְפִּת םיִרְשַה דָחַאְכּו ןותומפ םֵרֲאְּכ ןכָא םֶכְלְּכ לע
 8 :םיגה"לֶכְּב לַחְנִת הָּתֲאיִכ ץֶראָה הָטֶפֶש םיהלֶא המוק
 ריש או ~~ א-ג *ן*'ש א 4

 קדוש רחא שנד +. 9."
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 לַאְוׁשֶרֲחָּה"לַא ְךְכ"יִמְּד לַא םיקלֶא :ףָסֶאְל רומְמ ריש א 2
 :שאָרּואְׂשנ ףיִמְנַשִמּוְְּמַהְי יבוא הָה"יִב :לֵא טְבְׁשִה 3
 וכל וחמא :ףינּופְצ-לַע וצעיתיו דוס .ומירעי דמעדילע 4
 בל וצִַנ כ .:דוע לֶארשידסש רכזידאלו יוגמ םֶדיחְכִנו 6

 םָאֹומ םילאמֶשו םודֲא יל :והְְכי תור יל די ז
 "םַנ :רוצ יִבָשייסע תָשְלִּפ קלמעו ןומעו לָבִּג :םיִרְנַהְו ל

 םהְלהשע :הֶלִס טול"ינבל עוז וה םמע הולנ רושא י
 ראדְריעב יָדְמׁשִנ :ןושיק לַחְנְּב ןיבָיִכ אָרְסיִסּכ ןֶיְָמְּכ וג
 ַבְְכו בִאזכְו ברל ומבידנ ומתיש :הָמְדֲאְל ןמח יָה ג
 תואְנ תא ונלדהשרינ ורמָא רשא :ימכיסְנלָּכ ענמלַצכו וג
 שָאְּכ :חורדינפל שָלּכ לגלנכ ומתיש יהלֶא :םיִחלֲא 14
 דרעסכ םפְּרְרּה ןכ :םיִרָה טהלַת הָבָהְלְכו רעיײרעְבּת 5

 ָךְמש רשקביו ןולק םֶהיִנְפ אלמ :םֶלֲהְבְה ְךְהָּומְבו ו
 כעד :ודבאיו ורפי דעדידע יִלָהּביו ושְבִי :הָוהְי 15

 :ץֶרֶאהילּכ"לע ןוילע קבל הָוהְו מש התא
 PSAL. LXXXIV דפ

 תרורידוההמ :רֹומָומ חַרָכ-הנְבל תיתגהדילע ַחַצנָמַכ א 2
 יׁשפנ | הָתְלְּכ--םגְו הָּפְסְכִנ :תוִאָבְצ הָוהְי ְךיִתֹנְבָׁשִמ 9
 !רופציסנ :יָה לאלא נרי יִרְשְבּו יבל הוה תוָרְצַהְל 4

 דתרֶא ָהיִחרַפָא הֶתְשְדרֶשַא ּהָל | ןָכורורדי תִיִב הֶאְצַמ
 יבשוי ירשא : יהלאו יִפְלַמ תּואְבְצ הָוהְי ּךיִתֹוחְבְזמ ה
 תולסמ ב ילדזעפְדֶא יֵרְׁשַא :הלס דּולְלַהָי דע ּדָתיִב 5
 תוכרבדנ והּותישי ןיעמ אָכְּבִַה קמעְּבּו יָרְבְע :םֶבְבְלִּב ז
 םיֶהלֲאלָא הָאָרְי לי הלא ליחמ וכלי :הָרֹומ הָמְעַיּפ
 יִהלֶא הוא יָתָּלִפְת הָעָמש תואָבְצ םיהלא הוי :ןויצְב 9
 :ףחישמ יגפ טבַהְו םיקלֶא האר ּנננמ :הֶלָס בלע י
 יכ ה"

 יתנו ק +. 4. דפ
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 וז יהלֲא תיִבְּב ףפּוּתְסַה יִּתְרְֹּכ ףֶלָאַמ רצח םי"בֹומ יֵכ
 ו: ןח םיִחלֲא הוה ֹגְמּו | שמש יִכ :עשְרילַהָאְב רודמ
 13 הוהְי :םיִמָתְּב םיִכְלְהִַל בוטדענִמי אל היה תי ֹובָכְו

 ּדֶכ מפ םָרֶא ישא תאְבְצ
 הפ .PsaL אאאט הפ

 עא תְבַש ףצרא החי תיִצְר :רֹומְמ חרקהינְבל חצנמל
 ג :הל םתאטַחְילָכ תיפפ מע ןוע אנ בקע תוכש
 יהלָא ונבוש :ףפא ןורחִמ תובישֶה תְרְבעלָכ תְפְסָא
 8 שמת נְב-ףנָאת םֶלועְלַה :ּנָמַע ךסעכ רפָהו נטש
 ז המשי דעו ונייחִת בושת הָתֲא אָלַה :רדו רדל פא
 | "המ הלְמְׁשִא .:ונלְתת עו דס הוה ארה ב
 ויָריִסְחְדלֶאְו ומעְדלֶא ns רֵּבַר | יִכ הָוהְי לֵאָה רַב
 י ֹובָּכ ןפשל ועָשי ויִאריִל בורק ְךַא :הָלָסכְל ובׁשידלַאו
 1 תַמָא :ּוקשנ .םלש קדַצ שנ תֵמֲאְוהדָסָה ּונַצְראְּב
 3 ןתִי הָיהְידסנ :ףקשנ םִימָׁשִמ קָרְצְו חָמְצַּת ץֶרָאמ
 44 שו להו ונְפְל קדצ :הָלּוב ןתת ונצְראְו בוטה

 מפ רב
 וכ פגז. .LXXXVI ופ

 א נָא ןויבאו נָעיִכ ינגע נָא הוהיד-הטה דֶוְדְל הָלַפִת
 ג ולא התא ָךְֶבַע עשוה נָא דיקְחהיִכ לשפנ הָרְמָׁש
 ג :םםַהלְּכ אְרקֶא די לאהיּכ נד נח :ךילא הטובה
 4 הָתַאדיִכ ::אָשֶא ישפנ יִנדֶא לא ףדבע שפנ חמש
 6 הָוהְי הנזאַה :דיִאְרְרלָכְל רָסֹח-בַרְו חָּלֹסְו בוט יִנֹרֲא
 ז ְֵאָרְקֶא יִתְרַצ םיְב :יִתֹונְנֲחּת לוקְּב הָביׂשְקַה יִתְלַפִת
 9 :ּךיִשָעַמַּכ ןיא) ינדא | םיתלאָב ףמָכְדִא :ינֲעַת יִּ
 9 ּודְבְכְו ונדא דינפל יֲָחָתְׁשְִווּיאֹובָי תיִשָע רֶׁשֲא םִיוגלְּ
 י ְְּדבְל םיִחְלֲא הָתַא תואְלפנ השפו הָתַא .לודנדיכ \ משל
 ינרוה הל
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 זרָאריל יִבְבְל דחָי ּּתִמֲאַּב ךלהַא ְּךכְרַּדו הוה יִנָהֹוה ג
 ףמש הָרְּבַכֲאְ יִבְבְללְבְּב יַהלֲא ינדא | דוא :דמש ול
 ילואשמ ישפנ להו יֶלָע לדג ְּךדְסָהיִכ :םֶלועְל 3
 ושָקְּב םיִציִרַע תדע ילע ומ םיִר | םיהלֶא ::הֶיִתְחִת ג
 ןנחו םוחרילא ינדא התַאְו :םֶהְגנְל ךומש אֵלְו ישָפַנ וט
 "הת ינקו ילא הגפ :תַמֲאְו דסחדברו םיפא דא ו
 זרֶבוטְל תוא יִמעְיהשָע ::ִּתְמַאְרְבְל הָעישוהְו הבעל וז

 :ינתמחנו ינתרַזע הָוהְי הָתַאְיִכ ושבו יאש ּוִאָרר
 .Psat. LXXXVIL זפ זפ
 הוי ברא :שְדְלדיִרְרַהְּב ותְדוסִי ריש רומְזִמ חרקדינבְל א 2

 רוע יי רֶבְדִמ תּודְכְכְנ :בָהעי תנְכְׁשִמ לפמ ןויצ ירעש ג
 תֶׁשְלְפ הגה יִעְדְיִל לָבְבּו בהר | ריפְוַא :הֶלְס םיִהלֲאָה 4
 שיאו שיא רַמָאְי | צל :םֶשדלי הו שּוכדסע רוצו ה
 םימע בותכב רפסָי הוה :ןוילע ָהְְנְכְי אוו בכ 6

 דב ןגעמילְכ םיִלְלְחְּכ םיִרְשְו :הֶלָ םָׁש-רלְי ה
 .PsaL. LXXXVIL חפ חפ

 ליִפְׁשמ תָֹנַעְל תלחמדלע חצנמל חרקדינבל רומְזמ ריש א
 הלל יתקעְצ"וי יִתְש יהלֶא הָוהְי :יִחָרֲאָה ןמיהל 5 2
 זיפ :יתנְרל נָא הטה יִתְלפת פל אֹובְּת :ףדננ ג
 -םע יִּתְבִשִהִג :יעיגה לָאְשל ייחו ישפנ תועְרְב הֶעְבְש ה
 מכ ישפה םיִתַמַּב :ליַאדיא רֶבְנְכ יִתיִיָה רוב יִדְרל 6

 ְדיִמ המי דע םָּתְרַכְזאְל רשא רב יבְכׂש | םיִלְלַח
 יִלָע :תולצמב םיִּכׁשֲחמַּב תִיַּתָהַּת רובְּב ינָפש ור ק
 יִעִדיִמ תקחְרה :הֶלַּפ תי ףירְּבְׁשִמ"לְכְ ד דף הָכְמְס 9
 דינמ הָבֲאָר יניע :אצא אֶל אְלְּכ ומל תוְבַעוִת יִנָתַש ממ י
 םיתמלה :יפכ לא יתחְטש םוידלָכְּב הָוהְי די תארק יִנָע גג
 רפסיה :הֶלַפ דודי מוטי םיִאָּפְרְדִא אלפדדהשעת ופ
 ףאלפ ףשחב עַדְויַה :ןודבאב ךתנומַא ףדסה הָכַָּּב 8

 ףתקרצו
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 יתַעש הָוהְי ְףֶלַא | נאו :הָישְנ ץרֶאְּב ףסקדצו 4
 וט ריִתְסִּת יִשְפִנ הגה החי הַמְל : :ָדַמְּדַקְת יִתְלִּפִת רקּבַבּו

 :דנופֶא ךימא יתאָשְנ רענמ ענו ינא ינָע :ינֵמַמ נפ 18
 וז -לָּכ םימכ ינוב ;יִנתְתְמָצ ףיִתועּב ּינֹורֲח ּוָרְבַע ילָע

 עֶרְו בהא נַממ ףקחרה :רַהָי יִלָע ופיסה םיַה 2

 :ךשחמ יִעָדיִמ
PsaL. LXXXIX.. EB 

 א רֹדְל הָריִׁשֲא םֶלוע הָוהְי ידסח :יְָרוֲאָה ןָתיאְל ליִבְשִמ 9
 ָהְנֶּבִי דָסָח םלוע יתרמָאהיִכ יִפְב ּךַתְנמָא עידוא | הדו 3
 יִתְעַבְׁשיִריהְבל תיִרְב יִּתַרְכ :םֶהְב ּרֶתְעמָא ןָכְּמו םימש +

 ה רודוזרדל יתיִנְבו דערז ןיִכָא םֶלועְדַע :יִדְבַ דודל
 ּזתְנמָאדיִףִא הָהָי ךַאלפ םיִמָש ודו :הֶלָק ָךַאְסַּכ 6

 ז הָוהיל המרי הוה יל ךְרעַי קחשב ימ יִּכ :םישדק לָהְקּ
 -ללע ארונו הכר םישדקדדוסּב ץֶרָעְנ לא :םילא יב 8
 הי | ןיקח ְמְכִדִמ תֹואָבְצ יהלָא | הוי +ויָביִכְסילְּ 9

 י אֹוׂשְּב םיה תּואנְב לשומ הָּתַא :דיִתוביִבְס דתְנומָאְ
 וג עורב בֵהָר לְלָחְכ תאכד הַּתַא :םֶחְּבְשִת הָתַא ויל

 הָאלְמֹ לבת ץֶרֶא ףלחףא םימש דל :דיביִא תרופ זע 1
 וכָת םָתאָרְב הָתַא מו ןוִפְצ :םָּתְדסי הָּתַ וְחֲרְמוֹן 
 :ףנימי םּורְּת ּךִדָי עת הָרובְנםַע עור ךל :נגריְךְמְׁשְּב 4

 וט ;ְךינְפ ֹומּדַקְ תַמָאְו דֶסֶה ּףַאְסִכ ןוכמ טפ ָפְשִמְו קדצ
 :ןוכלהָי דינפְ"רואּב הֶָוהְי הערת יעדי םַעָ יִרְׁשֲא 8

 ג תרְרֶאְפְתְדיִכ :ומּורי ךתקרצְבו םויהלְכ ןלי ךְמַׁשְב
 הָּתֶא ומָזָע  cdeופ ּננָנִמ הוהיל יכ :וננרק םיִרּת

 כ רמאהוְדדיסֲתלןווֲהְבתְרַבִד א :ונפלמ לארׂשו שודקלו
 דָויְז יִתאָצַמ :םַעָמ רּוחְב יִתֹומיִרָה רובגהלע רע יתיוט 21

 א ומ כ יד רֶׁשֲא ויִתְחַשְמ ישדק משב יִהָבַע 9
 | יעורז שש

₪ 

= 

ch 
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 :ּוננעְי אל הָלְנעַבּו וב ביוא אישידאל :ּנָצְמַאָה יִעורֶז 3
 ִמַע ידסחו יִתְנמַאְו :ףֹנָא ויִאְנַשִמּו ויָרְצ וינפמ יתותכו הנ
 :ונימו תוְרָהְנְּו ודָי םיב יִּתְמַׂשְו ::ונרק םּוְרַּת יִמָשַבּו ₪
 רכב יִנָא-ףא :יִתָעּוׁשְי רוצו ילא הָּתֶא יִבָא ינֲאָרְקִי אוק 7
 ירח ֹולירוְמְׁשִא םלשל :ץֶרָאדילמְל ןוילע הְנְתֶא ל

 :םיִמְש יִטיִכ ואס ועו דל יּתְמשְו :ול תֶנמֲאָנ יִתיִרְבּו ל
 יתקחדמא :ןּוקלי אֵל יִטְפְשַמְבּו יִתְרות וָנְב ובזעירסא גג
 וכעְשְּפ טָבָשְב יִתְדְקָפּו :ורמשי אָל יִתוצמו ּוללחָי ₪
 רקשא אָלְו ומעמ ריפָאדאל ידסחו :םע םיְִננִבּו 4

 םֶלֹעְל וערַו :בֹוכֲא דודלדמא ישדקב יתְעְבְשִנ תחא אז
 קחשפ דעְו םלוע ןוכי חרָיְב .:יִדְנְנ שָמַשַּכ ואסכו יהי ₪
 :ֶהישָמדֶע תְרְּכַעְתה סאמתו חנו הֶתַאְו :הָלְס ֶמֶאְנ 0
 =לֶכ תצְרִפ :ורונ ץֶרֶאְל תללח ףדבע תיִרְּב הָתְראְנ 2
 הָיְךֵרָד יִרָבל"לָכ והְפש :הָתִחְמ ֹוָרֲצְבִמ ְתֶמׂש ויָתְרָרִג 2
 :ויָבוִא-לְּכ חמשה ויָרְצ ןיִמי תומירה זוינכשל הָּפְרָה ג
 ְתָבְׁשַה :הָמְחְלִמִּב ותמקה אָלְו ָּּבְרַה רצ בישָתְִא המ
 וימּולָע יִמָי םרצקה :הפרמ ץֶרָאְל ֹואְסְכְו רָהָטִמ 5
 הֵצְנְל רֵתָסִת הָיהְי הָמירַע :הָלָס הָׁשּוב וָלָע תיִמָעָה וז
 אֹוָׂש-הַמ"לַע דֶלָחְדהַמ ינֲא"רָכְו :ףִתְמְח שָאחומְּכ רָעְבִּת 8
 טלמי תְנָמהֶאְרי אָלְו החי רֶבְג ימ :םֶרֶאנְב"לְכ תאְרְב 9
 ינדא ו םִנְׁשאָרָה ּףיָדָכֲחֹוהיִא :הָלָס לָֹאְׁשיִדִִמ ושפנ כ
 יתאש ףיִדְבע תפרח ינדא רֶכְ ְּדָחְנוִמֲאַב דודל תעבשנ ₪
 רֶׁשֲא הוה | יבא ופרח רשא :םיִמַע םיִּבְרלָּכ יקיִחְב 59

 :ןמאו ! ןמָא םלשל הָוהְי ורב :ךחישמ תֹובְקע ופרח
 הלפת

 ₪"סב חתפ +. 49. ו דיחי צי 9
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 יעיבר רפס
LIBER QUARTUS. 

 צ .PsaL. XC צ

 א ּונָל ָתיִיָה התא ןועָמ יִנדַא םיִהלֲאָההשיִא השמל הֶלַפִת
 2 לבה ץֶרֶא ללוחתו ודל םיִרָּה ו םֶרָמְּב ורָדְו רֶדְּב
 3 רָמאתַו אכד"דע שונא בָשִּת :לֶא התַא םלוע"דע םֶלועַמ
 4 כ לומתֶא םְכ ינעְּב םינש ףלַא יִּכ :םדָאנְב וב
 ה רכב ויהי הנש םָּתַמַרְו :הֶליְלַב הָרמְׁשַאְו רבעי
 6 :שכוו ללימי ברע ףֶלֲחו ץיצי רכב :=לֲח ריִצֲחָּכ
 [ דדְנְנְל ּניֵתַֹע תש ::ּוְלֲהְבנ ד דתמהבו פאב ּוניִלְכייִ
 י ּוניַָכ ּףָתְרְבב ו ונימחלכ יִּכ נפ רואמל וטמלע
 י םַאְו הש םיעְבְש םֶהְּב | וניתונשדימי :הֶנהַמּכ ונינָש
 שיח ני ןואו לַמָע םָּבִהְרְו הָנָש םינומש תֹרּובְנְּב
 1 ונמל :ףִתְרְבְע ףתַאָריכו פא וע עדי :הָפַעְ
 3 יתמ"דע הָוהְי הבוש :המכח בבל איַבְנְו עדה ןּכ ועמי
 4 הָחְמְשִ הנר ד ףדסח רקָּבִכ ונעְבַש :ףידְבעדלע םחנהְ
 וט :ַעְ ניִאָר תונש ונתינפ תוָמיִכ ונְחְמש :ּוניַמיחלְבְּב
 5 םעָנ | והיו :םֶהיִנְבִלע צרדהו דילעפ יןידבעדלֶא הָאְר
 השעמו ּונלָע הָנְניִּכ ונידָי השעמו ּונילָע וניִחלֶא יא
 :ּוהְננוְכ ונידמ

Psat. XCI. NYצ  
 2 א יסחמ הוהיל רמא :ןנולְתְי ידש לֵב ןוילָע רֶתְסְּב בשָי
 3 שוקי חַּפִמ ףליצ אוה יִכ :וִביחטְבֲא ימלא יִתְוְצִמ
 4 המח ויָפָנְכקתַהַתְו דל ּךָסָי | ותְרְבְאְּב :תווה רֶבָּדִמ
 ה ףּועָי ץַחִמ .הליל רחפמ אָריִת אל :ותַמָא הָרְחְסְו הָנַצ
 5 לפי :םִרָהָע דש בקמ דלהי לּפָאְּב רֶבָּרִמ :םֶמ

 ךרצמ
 תנתאב חחפ ז, 12. ינל התש ד.



 ףיניעפ קר :שע אֵל ףילא ְעִמיִמ הָבְבְרּו ףֶלֶא ו ִַצַמ 5
 יקְחַמ הָוהְי הָתאְרִּכ :הֶאְרִּת םיִעָשְר תַמְלִשו טבת פ
 בֶרקידאל עגנו הָעְר ףילא הָנֶאְתִדאְל :נעְמ תמש ןיילָע י
 :ְֶּכְרְּדלֶבְּב ףִרֶמשל ךְל"הוצי ויכָאְלִמ יִכ ָּלֲהָאְּב וג
 ןַתַפְו לחשהילע :ףלנר ןְבֲאְּב ףגתְּפ נֶאְשי םיפכ"לע 13
 והָמְגשַא והטְלפאְו קשַח יב יּכ :ןיגְַו ריִפְּכ סמְרּת ְךְרָדַּת 4
 יהצְלחא הָרְצְב יכנָא ומע ּוהנֲָאו ינארקי :יִמָש עַדָידיִּכ ומ
 :יָתְעׁשיִּב ּוהאְרַאְו הֲעיִבְׂשַא םיִמָיְךֶרָא והְרְּבַכַאו 5
 .PsaL א07. בצ בצ

 רמולו הוהיל תודוהל בוט :תָבשה םיְל ריש רוָמְזמ א ג
 :תולילפ ְךְתָנמָאְוְךֶדַח רֶקּבִּב ריגהְל :ןילָע ָךְמְשְל 5
 ינְתְחְמש יכ :רנְכְּב ןֵנגה יִלָע לֵבָנִילֲעַו רושָעילַע ה
 הנהי ףישִעמ ולדעיהמ :ןגרא ידי ישָעְמְּב ףלָעְפְב הָוהְי <
 "אל ליִפְבּו עָדְי אֶל רַעָבְשיִא :ףיִתבָשָחַמ קְמָע דאמ ד

 ילֲעפ-לּכ וציִצ בש מכ םיִעשְר חַרֶפּב :תאֹז-תֶא ןיִבָי
 גה יכ :הָוהְי םלעל םֹורְמ הָּתַאְו :דָעדידְע םֶדְמְשהל ןוא *

 ילָעְפילְכ ּודְרְפְתִי ודאי ּףיִביא הָגהיִּכ הוי יביא
 יניע טפו :ןֶעָר ןְמַׁשְּב יִתלַּב ינרק םיִאְרכ םֶרָּתו ןוא כ
 רַמְּתִּכ קידצ נא הָנעַמְׁשַּת םיעדמ יִלְע םיִמָּקִּב יִרושְּב וג
 תרְצַחְּב הֶוהְי תיבְּב םיִלּותָׁש :הָנְְִןְבלַּכ ֵרֲאְכ רפי 14
 זוהי םננעַרְו םינשד הָביִׂשְּב ובני דֹוע :ּוחיִרָפַיניָהלֶא וט
 :וָב הָתָלִעדאָלְו ירוצ הָוהְי רׁשיייִכ דיגהְל 6

 .PsaL אד. גצ

 ןוכת"ףא ואתה וע הָוהְי שבְל שכל תוָאג ףךלִמ הָוהְי א
 ואְשְנ :הָתֶא םֶלעְמ וָאמ ךאסּכ ןיִכְנ :טומתדלב לבת 3

 :םיָכָד תורָקְ ִאְׂשִי םלוק תרָקְנ ואְשָנ הָוהְי | תֹורָהְ
 םֹוָרָמּכ ריִּרַא םיייַרְּבְׁשִמ םירידא םיפר םָימתולקמ 4
 הוהי ר

 ץמק ולוכ 122% "רק התלוע ז. 16. נצ
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 ה הוי ׁשְדָכ=הוֲאנ ְהיִבְל דאָמ ֹונְמֲאָג | תדע הוה
 :םיִמָיְךֶרָאְל

TSא  PSA 

 2 א ץֶרָאָה טפש אשה :עיפוה תִמָקְנ לא הָוהְי תומקְנילֶא
 3 יִתְמִדדַע הָוהָי | םעשְר יתמ"דע :םיאגהלע למ בשָה
 AL יֵלְעַפלְכ ורמִאְתְי קָתְע יָרְַּד ועיבי :ֹּולֲעַי םיעשר
 ה גרה רגו הֶנֶמְלַא :טעי ּךתָלֲה אְּכִדי הוי ךמע
 ז יהא ןיביחאלו היחהָאדו אל ורָמאֹו וחצר ימות
 5 עטנה גלישת יֵתָמ םיִליִסְכיַעְּב םיִרְעְב וְּב :בלע
 י אְלַה םוג רסיה :טיִכַי אלה ןיע רצידא עמשי אלה ןזא
 וז כ םֶרֶא תוכְשחמ ערי היהְי:תעָד םֶדֶא דֶמְלְמַה יקי
 9 ףְתְרותמו הי נְרְפִִּת"רְׁשַא רֶבְגה יַרְׁשַא ולְבָה הָּמַה
 3 :תַהָׁש עׁשְרְל הָרָּכִי דע עֶר ימימ ול טיקשהל :נְדְמְלְת
 14 קְדְצידעהכ :בןעי אל ותְלחנו מע הֶוהְי שטידאל | כ
 16 "םבע יל םוקיימ :בלדירשידלּכ וירחאו טפשמ בוש
 גז התְרְזַע הוה ילל :ןוא ילעפזמע יל םֵעוֲתייִמ םיערמ

 9 יִלְגַר הָמָמ יתְרמִאסא :יִשָפִנ המוד הֶנְכש | טמפ יל
 ופ ףימּוְַּת יִבְרְקְּב יפערש בָלְּב :יִנְרְעְסִי הוי סח
 . :קהילע לָמָע ךצי תווה אפ דרְבְחְיה :ישפנ ועשַעָשְי
 21 יל הָהְי ילו גועישרו יִקְנ םַדו קידצ שפנחלע ודנו
 : םֹואזתֶא | םֶהיִלָע בש :יסחמ רוצל והלאו םנְשִמְל
 :ונוהלֶא ז הוהי םַתיִמְצִי םתיִמְצִי םֶתְעְרְבּ

PsaL. XCV. mxחצ  

 2 א נפ הָמְּדַכְנ ומעשי רּוצל הָעיִרְנ הוהיל הננַרְנ וכל
 ג לוד למ הוהְי לודג לא יּכ :ול עיִרְ) תורמזב הָדֹותְּב
 + םיָרָה תיִפִּותו ץראדירקחמ ּודָיְּב רשָא :םיִחלֲא-לּכילע
 ל ואב :ּורָצי ויִדָי תֶשְּבַיו והָׂשָע אוהו םיה ולרְׁשַא :ול

 1 אוהי :ונשע הוהירנפל הַּכְרְבנ הֶָהְכְו וחג
 | וניהלא םלזח רחא שגד ץ. 21. דיע
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 לקה םויה .דָי ןאַצְו ותיִעְרַמ םע ּונָחְנאָו ּוניחלא
 רש םויּכ הָביִרְמִּכ םֶכְבַבְל ושקתהלא : : ועמשת 8
 :ילעפ ואְריסג יִנּנָחְּב םיִתִבִא יג רָשָא ֹורָּבְדְמַּב 9
 םה בבל - םע רַמאְו רּודְּ טוקָא | הָנׁש םיִעָּבְִא י

 | ימלא
 .PsaL. XCVI וצ וצ

 וריש :ץֶרָאָה-לְּכ הוהיל וריש שדח ריש הֶוהיל וריש א
 וְרְפס :ותְעוׁשִי םוילהםוימ ירָשְּפ מש יִכְרֶּפ החיל ג
 רוחי לדג יִכ ויָתואְלַפְ םיּמעְה"לְכְב וכ וגב 4
 יהלָא-לָּכ | יפ :םיֵחלֲא-לָילע אה אָרט דֶאְמ לָלַהַמו ה
 ונפל רָדָהזרוִה :הֶשָע םִימָׁש הוהיז םילילא םיִמעָה 6
 ובָה םיִמִע תוָחפְשִמ היל ובָה .ושדקמְּב תֶרָגַפִתו וע ד
 הָלנמִאש ומש רוֶבְּכ הול בָה ו דובב הֶוהיל 3
 וליח שָרְקְ"תַרְַהְּב הוחל ווחְתשה :ויָתורְצַהְל אב 9

 לֵב ובתי למ הג | םיוגב וָרְמֲא ץֶראָהלְ ונָפִמ
 לגו םמשָה וחְמְׂשִי :םיִרְׁשיִמְּב םיִמע יד טֹומּת"לַּב גג
 זא ובירְׁשֲא-לְכו ירש לע :ואלְמו םיה םעֶרי ץֶרָאָה כ
 ץֶרָאָה טָפְׁשִל אב יִכ אבי הוהי יגפל :רעיײיצע-לָב וי 5

 :ֹותְנומֲאָּב םימעו קדצְּב לבה טפשי
 PsaL. XCVI ןצ |

 לפרעו ןנָע :םיִּבַר םִיַא וחמש ץרָאָה לג ךלִמ הוי אפ
 ףלת ונפל שא :ִֹאְסִּכ ןוכְמ טפׁשִמּו. קדצ ןיְביִבמ 5
 לח הֶתֶאְר לבת ויִקְרְב וריאה רצ בב טַהְלְתּו +
 -לָכ ןודא ינפלמ הודי ינפלמ ופְמְנ גנודכ םיִּרָה :ץֶרֶאָה ה
 :ִדובְּכ םיַמעֶה-לְכ ּואְ וקרצ םִיַמׁשַה ודינה :ץֶרֶאָה 6
 וטדווחתשה םיִליִלֲאב םיללהתמה לֲחֿפ יִדְבְעְלָּכ ּוׁשְבָי 7

rrלכ  
 אמק ולוכ ז.1.זיצ מק ולוכ +. 10. זיצ
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 8 הָדהְי תֹנְּב הָנְלִנתְו ןויצ | חַמְׂשְתַו הָעַמָׁש :םיִהלֲא-לַּכ
 ו =לילע ןוילע הוו הָתִאַכ :הוהי מְפְׁשִמ ןעמל
 י ּואְנַש הוהי יִבָהְא :םיִהלֲא-לְכ-לע תילענ דאמ ץראה
 וו ַעָרָז רוא :םליצי םיעָשר דָימ ויָדְיִסַח תושְפִנ רמש ער
 וג ודוה] הָוהיב םיקידצ וקמש :החמש בל"ירשילו קיִדצל

 :ושדק רֶכְָל
PsaL. XCvul. Nyחצ  

 -הָעיִׁשֹוה הָשָע תואְלפִניִּכ שֶדָה ריש ו הנהיל וריש רמז
 2 םָגַה יניעל ותַעושִי הָוהְי עידוה :ושדק עורו ומי ל
 3 וא לאב תיבל תנומֲאְו ו ולסה רכז :ותקְדצ הל
 4 -לָכ הוה ועירָה .:וניקלא תעושי תא ץרָאיספאלכ
 ה רכב רֶנְכְּב היהיל רמז :ורמו ור וחצפ ץֶרָאָה
 6 למ | נפל ירה רפוש לוקו תורצְצַהב :הֶרַמ לֹוכְו
 ; אֲחַמי תֹוָרָהְנ :ּהָב יבשיו לבת ואלמו םִיָד םעְרי :הָוהְ

 יראה טל אָבִִּכ הוהיינפל ונגה םיִרָה דח* ףכ
 :םיִרְׁשיִמְב םימעְו קֶדָצְּב לכת טפֶש

PSA ACTIX." BSצ  

 2 א הָיהְי :ץֶרָאָה טְנְת םיבורכ בשי םימע גרי ךְלִמ הָוהְי
 ג לוד מש ודוי :םיִמעָה"לְּכ"לע אוה םֶרו לדג ןיצְּ
 4 ָּתְנְנּכ הָּתַא בַהֶא טּפַשמ למ עו :אוה שודק ארנו
 ה ּומְמֹוָר :ָתיִׂשָע הָּתַא | בקי הָקְדְצּו טֶפְשִמ םיִרשיִמ
 6 השמ :אוָה שודק ולב םדהל ּווחְתְשהו ּוניהלא הָוהְי
 הֹוהֹי-לֲא םיאָק מש אָרְקְּב לאמו ויִנְלְּב הַא
 ז קָחְ ויתדע ורמש םֶהיִלַא בדי ןָנָע דּומעְּב :םנעי אֹוָהְו
  םקְל יָה אש לא םֶתיִנע התַא יניהלֶא הוה :מָלְַתְ
 9 רהל ווחתשהו ומלא חי וממוה :םתולילֲע-לע םקנו

 :וניהלַא החי שוחק" ועדק
 רומזמ ,Rho ro 7 אאא

 החנ אה + 6. ט"צ ץמק לכ א. 1. חיצ
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 .PsAL. C ק |

 הָוהְיתֶא ּוָדְבָע :ץֶרָאְהלְּ הויל ּועיִרַה הָדֹותְל רומְזמ אפ
 םםיִהלֲא אוק .הֶוהיזיכ ועד :הננרב וינפל ואב הָחַמְשְּב 3
 |ויִרָעש ּואָב :ותיערמ ןאָצְו ומע ּונֲהָנֲא אלו ונשמ אוה 4
 בוָטיִּכ ::ומש ּוכָרְּב ול ודה הָלְהְתְב ויתרצַח הָדותְּב ה

 :ֹותְנּומֲא רדו רדדדעו ודסַח םלועל הָוהְי
 Psar. CI. ND אק

 :הָרּמֹוֲא הָוהְי ףל הֶריֵשֶא טָּפְשמּוידְסֶח רומזמ דוְדְלא
 -םֶתְּב ךֶלֵההֶא * יִלֲא אוב יֵתְמ םימְּת דרב | הָליִכשִא ל
 לעילְּבירַבְד יע דגנל | תישָאזאל :יִתיִב ברקב יבָבְל 5
 ינָממ רּוסָי שקע בכל יב קבְד אל יִתאָנָׂש םיטסדהשע +
 דּהַבְּג תימצא וָתוא והער | רֶתַפַב ינשולמ :עדַא אל ער ה
 ץראחינמאנּכ | ןניע :לָכוא אל ותא בבל .בָקְרו םִיַניִע 6
 ןבְׁשהאְל ינְתְרָשָי אוה םיִמּת ךֶרָדְּב דלה יִדּמִע תָבַׁשְל ז

 :יניע הגל ןובידאל םיִרָכְׁש רבד הימר השע "תיִּב ברכב
 הָוהיְדריִעְמ תִיִרְכַהְל ץראדיעשר"לב תיִמָצַא םירככל 8

 :ןא לבל
 PSAL. cu. 2p בכ

 הָוהְי :ֹוִחיִׂש ךפשי הּוהְי יִנְּפְלְ ףטמיהיכ יִנֶטְל הקפת א 2
 \ ךינפ רתסת-לַא :אֹוְבֲה לא יִתְעְושְו יתלפַת העמש ג

 :יננע רהמ אָרָהֲא םּויְּכ נא ילאיהמה יל-רצ םֹויְב *נָמִמ
 םָׁשֲעָכ הפוה :ּורֲחְנ דקומְּכ יתומצעו יִמָיְזׁשִעב ולָכיּכ +
 הקְבּדיִתְחְנַא למ :ימחל לכַאמ יִתחַכש יּכ בל שבו <
 :תוברה םוככ יִתייַה רָכְדִמ תאקל יתיִמְּד :יִרָשְבְל מצע 7
 ינופרח םּיהלָּכ :נגילע דוב רופצכ היְְאְו יתדסש ל

 ייקָשְויתְלְבִא םֵהָלַּכ רפי :ּועָבְׁשנ יב יללוהמ יביא ו
 :ינכילשתוינתאשנ יכ דפצקו ךמעוהיִנפמ :יִּתְכָסָמ יֵכְבַּב וג

is 007 
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 1 םֶכֹעְל הָוהְי הָתַאְו :ׁשָביֵא בָשְְּכ ינֲאֹו יומָנ לַצְּכ ימָ
 ו4 תעיִּכ ןָיַצ םֵחֵרְת םּוקָת הָּתַא ורָדָו רדל ּףְרְכְו בשה
 וט דזרָאו ָהינְכַא-תֶא ּףיָדְבַע ּוצָריְכ :דעֹומ אָביִּכ ּהָנֲחְל
 ו ץֶרָאָה יִכְלַמ"לֶבְו הְוהְי םשתַא םִיג ּואְריְו :ּוננְי ּהָרָפִע
 18 "לֶא הנפ :ֹודֹובְכּב הפר ןויצ החי הֶגְביִכ ְּרֹובְּכדתֶא
 ופ רָדָל תאז בֵתָכַּת :םֶתְלַּפְתתֶא הוב אָלְו רערעֶה תַלַפִת
 כ ּוׁשְדְק םוָרְמַמ ףיקשהדיכ :החלְלַהְי אָרְבִנ םענ ןח
 21 תפל ריָקֲא תָקְנֲא עמל :טיִבַהץֶרָא-לֶא ו םיִמְשִמ הוה
  :םֶלְשּוְריִּכ ותְלהְתו הֶוהְי םש ןויצְב רַּפסְל :הָתּומְת יב
 24 הנע .:הָוהְידתֶא דֶבָעְל תֹוכָלְמַמּו וֵדֲחִי םיִמִע ץבָּקַהְב
 הכ ימי יִצָחַב ינלעת"לַא ילא רמא ימי רצק וחכ דב
 ג ירי השעמו דפי ץֶרָעַה םיִנְפַל תש םירד רודְּב
 גז ּולָבִי רָנְבַּכ םֶלְכְו דמַעְת הָתַאְו דבי | המִה :םִיִמָש
 28 ּומָתִי אֶל ןיִתונשּו אּוהדהַתַאְו :ּופְלֲחְו םפילחת שבלב

 - :ןִכי ְךינְפְל םֶעְְו ּונָבׁשיְּיָדְבענְּ
 גק .Psa L. CIR כ

 א :ושדק םש"תא יִבָרְק"לְבְו והדת יש יֵכְרָב \ דודל
 ג חלפה :ולומנלּכ יִחְכׁשת"לַאְו הוהתַא יש כרב
 + יכייה תחשמ לָאֹטַה :יִָאולֲחת"לֶכְל אֿפרַהיִבנַע"לְכְ
 ה שדחתת ורעב עיּבְשמה :םיִמֲחְרְו מָה יִכרְטעמה
 6 "לָבְל םיִטָפְׁשִמּו הָוהְי תֹוָקָרְצ השע :יִכיְרטְנ רש
 + יָתויִלָע לֶאְרְשי גבל העמל וכד עדי :םיקושע
 ביר חצנְלְאל :דָסָח-ברְו םיפא ךרֶא הוה ןנחו םוחר
 י יניתנועכ אלו ונָל השע ּוניִאְטחכ אל :רוטָי םלועל אָלְ
 1 "לַע ּוּדְסַח רֶכְג ץֶרָאָה"לִע םִימׁש ּהָבְנְכ יִּכ ונלֶע למ
 ע :ּיעָשְפתֶא טָפמ קיחרה בֶרעממ הֶרומ קחרפ :וָאד
 1 עֶרָי אוהדי :וָארו-לע הוה םחר םָעָב"לע בָא םַחַרכ

 מחצי" 77 ו
 מחי איכב ז. 28. חנתאב התפ ל. 26. ירק יהב צ 21 ביק
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 ץיצכ ויָמְי ריִצְחַּכ שונא :ּנָהְנֶא רפעדיכ רכז ונְרְצָי וט
 ונריכודאלו ניאו ֹוְּב"הרְבִע חור יִּכ :ץיצי ןֶּכ הדשה 6
 יאר" םֶלועידִעְו םלועמ | הוי דס :ומוקמ דע וז
 וידקַפ ירכולו ותירב ירמשל :םנְב ינבל .ותקדצו 8
 לב ותוכלמו ואס ןיכה םמְׁשַּב הוהְי :םתֹושֲעַל 9
 עגשל ורָבד ישע חכ ירבג ויכָאלמ הוה וכְרב :הֶלָׁשִמ כ
 :ינוצר ישע ויתְרָשִמ זאְבְצ-לְכ הוה וְרָּב וכד לב יי
 יכְרָב יִתְלַשְמִמ תֹומֹקְמ--לֶבְּב ויִשָעְמיַלָּכ | הָוחָי וכְרֶב 2

 :הָוהְידתֶא ישפנ
 41. .CIV דק דק

 רַדָהְו דוה דֶאִמ ּתְלדג יהלֶא הוה התא ישפִנ יִכְרֶּב א
 :הדעירופ םימש הטונ המלשכ ריא הטל :תְשָבְל ל
 -לֶמ להקמה ובוכר םיכע םֶשַה ויָתוילֲע םִיִמּב הָרְקִמַה 3
 :טהל שא ויתְרשמ תוחור ויכְאלמ השל :חורדיפנכ 4
 זכוהת :דעְו םלוע טומת-לב הינוכמחדלע ץראזדסי ה
 ןוסוני ךתרענךןמ :םומרהמעו םירָמלע ות 46 ֵ

 - דלֶא תּועְקְּב ּודְרָי םיִרה ולע זֶה מער .לוקדמ
nes 9ןובשי"לפ ןורבעי-לב ּתְמש"לוב) :םהל ּתְדַסָי ה  

 םיִרָה ןיִּב םיִלָחְנַּב םיִנִעַמ הלשמה :ץֶרֶאָה תסַכְל י
 ; םםָאָמִצ םיִאְרְפ ורְבְשִי ירש ותָוהלְּכ וקשי :ןכְלַהָי גג
 ;לוקחהונתו םיאפ ןיכמ ןוִּכְשְי םימשהד"ףוע םָהילֲע ו
 :ץֶרָאָה עבשת ףךישעמ יִרפמ ויתוילעמ םיִרָה הקשמ 3
 איצוהל םֶדֶאָה תדבעל בשעו הָמָהְבַל | ריצה הימצמ וו
 םְִָּפ ליהצַהְל שונָאזבבל המשי | ןַיְו +ץראהְדמ בה ט
 יזרא הָוהְי יצע ּעְּבְׂשִי :דָעְסִי שנָאדבבְל םֶהָלְו ןמָשמ 6
 קדדיסַה ונקי .םיִרְפצ םשדירשָא :עֶמְנ רֶׁשֲא ןנָבְל גד
 הסה םיעלס םילעיל םיַהֹבגה םיִרָר :הָהיִּב םישורב 8

 םינפשל ברי = וא
 החנ יא ץ. 12. דק
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 5 -תָׁשּת ואובְמ ערי שָמְש םיִדָעְמְל ַחֵרי הֶׂשָע :םינפֶשל
 גו םםיִריפְּכַה :רעיתְיַה-לְכ שמְרתהּב הָלָיל יהו ךֶׁשֲ
 23 ןּופְסָאְי ׁשְמָׁשַה חרזת :םֶלְבִא לאמ שקבלו ףֶרשל םנֲאְׁש
 ₪ "יִדָע ותְרְבְעְלְו לעפל םֶדֶא אצי צברי םֶתְנעָמלֶא
 3 תיִשָע הָמָכָחְּב םֶלְּכ הוי ו יִשַעְמ ּוֿברהָמ :בֶרָע
 הכ דמש םִִדָי בחרו לוד םוה | הז :דיננק ץֶרֶאַה הֶאְלְמ
 5 תרוינָא םֶש :תֹולֹדג-םע תונטק תויח רַּפְסִמ ןיאְו שמר
 וז ןורבשו לא לב :וכיקחשק תרצידהז פרל ןוכלה
 ג ןּעְבְשי די חֶתְפהְיִטְקלְיםַהְל ןתת ותעְּב ֶלְבֶא תל
  םֶרָפִעילֶאו ועוני םֶחּוְר ףסת ןולהָב נפ ריִתְסַת :בימ
 ג{ יחי :הָמְדא נפ שדחתו ןיארבי ךחור חלשת :ןובושי
 3 ץֶרָאְק טיכמה :ויָשַעְמְּב הוה חמש םֶליעְל הָוהְי וב
 ן- וז לשש ₪ המ ןיחְּב הוהיל הָריִשֶא .:ונשעיו םיִרָהַּב עני דערתו

 34 :קדוהיב חַמְׂשֲא יכנא יהיש ויָלָע בֶרַעָי :יִדֹועְּב יהלאל
 הל יִשָפְ ִכְרֶּב םָניֵא דעו םיִעָשְרּוְרֶאָהְדִמ ו םיִאָטַח ומתי
 :היוללה הָוהי-תא

 הק 54. .CV הק

 2 א הוריש :ויתולילע םיִמַעְב ועידוה ומשב ּוארק הוהיל וךוה
 3 ּושדָכ םֶשְּב ּולְלַהְתֶה :ויְתאָקַפנ"לְבְּב וחיש ולורמז ול
 4 נפ שקבעו הי ושְרד :הָוהְי ישקבמ | בל חמשי
 ה :ויפיַטְפשִמו ויתפִמ הָשעְרֶשא ויִתאָלְפִנ ורכז :דיִמָּת
 ג וניקלא הוה אוה :ויָריהְּב בלע נְּב ידְבַע םהְרְבִא עֶר
 ג הדוצ רב ותיְִּב םליעל רכ] :וָמפׁשִמ ץֶרָאָה"לֶבְּב
 ) :קָמְשיִל ותְעְבְשּו םֶהְרְבִא"תֶא תַרָּכ רָשֶא :רוד ףַלֶאָל
 וג ףל רמאל :םלע תיִרְּב לאָרְׂשיִל קהל בקעיל ָהְדיִמַ
 ג: רפסמ יתמ םֶתויִהְּב :םכְתלָחְנלָבָח ןענכ ץֶרֶאתֶא ןתֶא
 13 "לֶא הָכְלְמַּמִמ יִונְ"לֶא יונמ וכְלהְתיו :הָּב םיִרְנְו טַעַמּכ
 םע ד ריטה זיאה

 87 ךענק א"ב צ 24. הפו ןישה צ.18. דק
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 :םיכְלְמ םֶהֹיֵלֲע חכויו םָהְׁשְעְל םֶדֶא חיגההאל :רַחַא םע 4
 -לע בער ארק :ּטְרְּת"לַא יאיבנלו יָחיִׁשִמב עְנת-לַא כ
 דָבָפְל שיא םהינפל חלש :רבׁש םחל-ה :טמ"לָּכ ץרעָה :
 הרע: :וׁשפנ האָב לזהב וילנר לָבְּכַב ונע :ףסוי רָכַמְנ 1
 והריּתו ךלמ חלש :והתפרצ היה תַרַמָא וָרְבְדדאְּב תע כ
 -לכב לשמו יתיבל דא ֹומְׂש .ּוהָחְתַפְו םיִמע לשמ 21
 לארשי אבו :םֶכַהי ונח שפג ויָרָש רֶסֶאְל :ונננק 3
 דֶאְמ .ומעדדתֶא רפו :םֶהְקְרֲאְּב רג בקעיו םִיָרָצְמ 4
 ללכנתהל . מע אנשל םֶּבְל ּפַה :יָרְצִמ .והמצָעו הכ

 ומש וָּב רחְּבְדרָשֶא ןרַהָא וָּדְבַע השמ חלש :ויחבעפ
 ףשחיו ךשח הלָש :םה ץֶרֶאְּב םיִתְפִמּו ויתותא יִרְבִד םֶב ₪
 תרמו םָדְל םתיִמיִמדתֶא ּךֶפָה :ּויְרְבדתֶא ורִמ אלו 29
 :םהיכְלמ יִרְדַחְּב םיִעְּרְרְפִצ םֶצְרֶא ץֶרָש :םֶתָנְדיתִא 4
 דָרְּפ םֶהיִמְשג ןתנ :םלּובנלְכְב םינַכ ברע אבו מא 5
 :םלּובגץע רבשיוסתְנאתּוסְנפְִִיַו :םָצְרַאב תובָהל שא 3
xsבשַעדִלָּכ לכאנ :רפסמ ןיאו קליו הָּבָרא אָבִ רַמָא  
 כַצְרֲאְב רֹוָכְב-לְּכ ךו :םֶתְמְדַא יֵרְּפ לכ" םֶצְרַאְב 6
 ויָמָבָשַּב ןיִאְו בָהָח ףָכָכְּב םאיצויו :םנוא-לכל תישאר וז
 :םהילע םדַחּפ לפג ן"יכ םתאצב םירצמ חמש :לשוכ ₪ 38
 ולש אבו לאש :הָליל ריאל שָאְ :רסמל | נע שרפ ₪
 תייצב וכלה םָימ בוז רצ חַתָּפ :םעיּבְשי םימש כ 41

 :וָדְבַע םֵהָרְבַאתֶא ושדק רַבָּדיזתֶא רכז יִּכ :רָהָנ 8
 תּוצְרַא םָהְל ןתיו וויְריִחְּב"תֶא הָוְרְּב ןוששב ומע אצויו +
 ויתרותו ויקח ורמשיורובַעְּב :ושְרַיי םיִמֶאל למעו םיוג המ

 :הללה ורצע
 .PsaL. CVI וכ |

 יִמ :ודסה םֶכעְל יִּכ בוטיִּכ הָוהיל וְדוה ו ּהָילְלַהא *
 ללמי הש

 יאק לש .40. יוקייבד ד. 28. | ירק ולגר .v 18. הק
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 = יִרְמְש יִרָשֶא :ֹותָלַהְתלְכ עיִמְשָי הוהָי תֹוָרובְג ללַמָ
 + ףמע ןוצְרּב הָוהְי ינרְכְו :תַעדלְכְב הֶקְדַצ השע טָפְׁשִמ
 ה חמָשְל ְּךֶריִחְּב תַבּופְּב | תֹוארל :דתָעּושיִּב יִנְְקְּפ
 6 ּוניִתְבָאדמע ּנאָמְח :ףִתְלַחְנְמע לַלַהְתַהְל וג תֶחְמְשְּב
 ז דיִתואְלפִנ וליפשההאל\םירצמב וניתובא :ּונעָשְרַהּוניִוַעַה
 9 םַעיִשוו :ףּוקיםִיְּכ םזלע וךמגנ ךיְְסַח בר-תֶא ּורְכְז אל
 9 בֶרָחַו ףוסדסְיּב רעו .ותְרוְבְנתֶא עידוהל ומש ןעמל
 י םֶלָאְנַו אנוש דימ םַעיִשויו :רָבָדִּמַּכ תֹומהָּתַּב םכילוו
 וג :רתונ אל םָהַמ דָחֶא םהיִרַצ םימדופכינ :ביוא דימ
 13 "אל ויִשַעְמ וחְכָש ּורֲהְמ :ֹוְְלַהְת ורישי ויִרְבְדְב ּניִמֲאַו
 14 :ןומישיב לארפניו רֶבְדִמּכ הָוָאַת וואְתִ :ֹותְצֲעַל וכח
 1 השל וָאנקו :םָׁשֹפנְב ןזר חלשיו םֶתְלַאְש םֶהָל תו
 וז ןתּד עָלְבִּתַו ץֶרֲאהַּתְפּת :הָוהְי שודק ןרָהַאְל המ
 ו הָבָהְל םֶתָדעְּב שָאירעְבִתַו :םֶריִבָא תֶדעילע סב
 19 זרָכּפמְל ּוֲחָּתְׁשִ בֶרחְּב לנעׂשעי :םיִעָׁשְר טקלְּת
 3 לֵאחְכַׁש :בֶׂשֲע לכא רוש תיִנְבַתְּב םִדֹובְּכדתֶא ּוריִמנ
 2 טבח ץֶרָאְּב תֹואָלְפָג :םִיָרְצִמְּב תולדג השע םַעְישמ
 33 וריחב השמ ילול םִדימְׁשַהְל רָמאֹו :ףומדםי-לע תואְרְונ
 24 ּוכֲאָמְִו :תיִחְׁשַהַמ ֹותְמַה םיִשָהְל נפְל ץֶדּפַּכ דַמָע
 הכ אל םֶהיֵלָהֲאְב נר :וְרְבְדל נימָאָה-אל הָּדְמַח ץֶרָאְּב
 28 ;רָבָדַמַּב םֶתוא ליִפַהְל םָהָל יֵדָיאְׂשִו :הֶוהְי לוקְּב ומ
 א; לֵעָבְל ודְמַצו :תֹוצְרֲאְב םֶתורְזְלּו םיגב םֶעְרז ליִפַהְלּו
  "ץֶרֶפִתַו םָהיֵלְלעַמְּב וסיִעְכִו :םיתמ יחְבְ ולְכא רוע
 ל :רָפֹנַמַה רַצְעִתַו ללפַו םֶהְנַפ דַמַעְו :הָפנמ םֶּב
 33 "מ"לע ופיצקוו :םלועדדע רו רֶדָל הָקְדַצְל ול בשֶחִַ
 9 אטו וְחורדתַא וְרְמה"יֶּכ :םֶרובֲעַב השמל עריו הביִרמ
 % דוהי רַמָא רֶׁשֲא םיַמַעָה-תֶא ּודימְׁשָהאְל | ותָפְשִּב
 ה -זרַא יָדְבִעַו :םקישעמ ולמְלו םיגב וכרעתַו :םָהָל
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 -זרֶאְו םֶהנְּביִתֶא ּוָהָּבזַו :שקימל םקל יהיו םֶהיֵבָצַע אז
 םֶהיֵתְנְבּו םָהינְבימִד יִקָנ םֶד ּוכְפְשַ :םידשל םֶריִתנְב

 ואְמְטו :םיִמְּדִּב ץֶרֶאַה ףנהתו ןענכ יבצעל והְּבְז רֶׁשֲא 9
 ומעְּב הָוהְי ףאדרחמ :םֶהיִלְלַעַמְּב וזו םהישעמב מ
 םםָהְב רלשמיו םיוגדדדִּב .םנקת :ותְלַחְנְַתֶא בעת 4
 םיִמָעַּפ :םֶדָי תחת נכי םַהיִבְיִא םוצחלוו :םֶיִאְנש 2
 תארו :םֶנֹעכ וכמו םתצעב ורמי הָמַהְו םליצ תוכר 4

 תיִרְּב םְל רכז  :םֶתְנִרִתֶא :ְמְׁשְב םהל רַעַב המ
 -לָּכ יֹנפל םיִמָחְרל םֶתוא ןתמנ +ורְסַח בֶרְּכ םחעו 6
 זכיוגהךמ :ֹונצְּבְַ ניחלא הודי | נעשה :םהיבוש 7
 |הָוָי ורב ְּדַתְלִהִתּב ּבִתְשהְל ףשדק םשל תודוהל 8

 זכַעָהלְּכ רמאְו םלועה דעו | םלועהְךמ לַארׂשִי והלא

 :היױללה ןמא
 ישימח רפס

LIBER QUINTUS. 

 :Pearce ה וכ
 הוה יִליאְנ ורמאי :ודְסַה םֶלעָל יִּכ בומדיכ הָוהיִל וךהא 2

 בֶרְעְמִמּו חֶרְזִמִמ םצְּבִק תֹוצָרֲאָמּו :רָצְדדַיִמ םֶלָאְג רשא 5
 אָל שמ רט ְֵרָּה ןומישיב רָּכָדמב יָת :טימו ןופָצמ +
 וקעציו :ףמעֶתַּת םֶהְּב םֶׂשְפַנ םיִאמצסג םִיִבֲעָר :ואַצִמ ה
 =כירדיו :םליִצי םהיַתֹוקּוצממ םָהָל רַצּ הָייהלֲא 7
 ּדְכַח הויל וי :בֵׁשִֹמ ריעדלא תכלְל הרשי ְךֶרָרְּב 5
 שפנו הָכקְׂש שָפְנ עיִּבְׂשֲהיִּכ :םֶדֶא נבל .ויתואלפנו 5

 :לְזְרבּו ינע יריסא הל שח יִבשי :בומדאלמ הָבַעַר י
 המה למעב ענו ּוצֲאָנ ןוילע תצעו לא"ירמא ורמהיִּכ 2
 םָהיִתוקוצממ 5 רעב הָוהְילֶא וקעזו :רזע ןיאו ּולְׁשָכ 3

aw olםעישוי 4% שי[ יא ₪  
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 14 ; קת םהיתורסימו תומלצו ְךְׁשֲחִמ םִאיִצְי :םֶעיש
 18 תֹותְלַּד רֵּבָׁשִיִכ :םֶרֶא גְבל ויָתואְלְפנווְדְסח הוהיל ודי
 גז םבֶעְׁשִפ ךְרָדִמ םילֲֹא ֵעְדַנ להב יחירְבו תֶשָחְנ
 8 דדַע ועיניו םָׁשְפַנ בֵעַתְּת לְכאלְּכ :נעְתַו םהיֵתנֲעְמ
  םָהיִתוקּוצְממ םהל רצפ הָוהְיילֶא וקעזו :תֶומיִרעְש
 כ ::םֶתֹותיִהְׁשִמ טל םָאָּפְרִ ורָבִּד חלשָי :םֶעִשְו
 גג יקב יח :םֶדֶא נבל ויִתואָלְפִ ודה הוהיל ודי
 5 ישע תׁונאָּב יָה יֵדְרֹ | הָנרְּב וישעמ ורפסיו הָדֹות
 24 ןיִתֹואְלְפנ הוהְייִׂשֲעַמאָר הָמַה | :םיפר םימְּב הָכאָלְמ
 הכ :ויִלַג םמֹרְּתַו הָרְעִפ חּוך דַמעַו רֶמאַו | :הָלּוצְמְּב

 8 :ננמְתַה הָעְרְּב םָׁשְפנ תֹומֹהְת ִּדְרַי םימש יל
 28 "לֶא ָכָעְצַו :עָלְבְתִת םתָמְבָח"לְבְו רוָּכשּכ עונו יחי
 הָרָע םָקָי וםָאיִצְו םֶהיִתְוקְצְמִמו םָהָל רֶצְּב הָוהְי
 ל -לֶא םַהְנְּו וקתשידיכ וחמש :םהילג ושחוו הָמְמְרל
 1 ;םֶדָא ינְבְל ויתואְלפנו ָּדְסַח הָוהיל הי :םֶצְפָח זוחָמ
 33 שי .ּוהּולְלַהְי םינקְז בׁשומְבּו םַע לֵהָקִּב וחּוממוריו
 % הָחְלְמְל ירפ ץֶרָא .:ןיִאְפצְל םימ יאְצמו רָבְדִמְל תֹוָרָה
 הל זרע ץֶרָאו םימ"פנאל רּכְִמ םעָי הב יבש תר
 38 :בשומ ריִע ננו םיכער םַש בשוו :םִיָמ יִאצמְל
 3: םָכְרְבִי :הָאּובְת יִרפ ישעי םיִמָרְכ עט תודש עז
 9 רָצָעַמ וחש טעמו :טיִעַמִי אֶל םֶּפְמֶהְבּו דֶאָמ ובר
 מ "תל והָתְּב םִעְתַו םיבידנלע זוב ךפש = נו הצר
 גג ואי :תְחְפְׁשִמ ןאצכ םשח ינעְמ יבא בגשה :ךרד
 4 רמו םֶכָחיִמ :ְהיִפ הָצְפכ הָלְוע-לְבְו וחְמְשְיו םיִרְׁשִ
 :הֶוהְייִּדְסַח ְנוְבִָיְו הָלֶא

PsaL. CVU. חק 
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 ףדוא :רחש הָרְעֶא רֹנָכְו לָבנַה הָרֲּע .:יִדובְכיִא ג
 םימשדלעמ לֶדְנחיּכ :םיִמָאְלַּכ ףְרַמוַאו הנהי | םימעב ה
 זכיהלַא םימשדלע המור :ּתמִא םיִקָחְשדעו דדַסַח 6
 קרעישוה ידידי ןוצלקי ןעמל :ּףְדובְּכ ץֵרָאָה-לְּכ לַעְו ד
 םכש הקלחא הול ושדקפ רָּבִּדםיַהלֶא :ֹונֲעְו עמי 5
 זּועָמ יראו השנמ יל | דָעְלִנ יל :דמא כס קַמַעְו 9

 םםודָאלע יִצְחַר ריס | בַאומ :יקְקְחְמ הָדְוהְי ישאר י
 רֶעְבִמ רע ינֵלְבי יִמ :עָעְורְתֶא תשלפ ילע יִלַענ ךילשא ו
 םיהלֶא אצתאלְו נתח םיהלֶאדאַלַה :םודָאדדע יִנֲחנ ימ ו?
 :םםֶדֶא תַעּושִּת אָוָשְו רצמ תרוע ונְלדהְבַה ;ּוניִתאָבְצְּב 3
 :ּוניֵרְצ סּובי אוהו | ליהדהְשענ םיהלאב 4

 2541. 01א. טק

 יפ יִּכ :שָרָחְתְלִא יִתְלַהְת יֵהלֲא רמז דִודְל הצנמלא
 יִרבדו :רָכָׁש ןושל יִתא ּורָּבִּד וחַתפ יל הַמרמדיפו עשר 3
 ינונמשי יתבהאהתהה :םח .ינימַָחְלו יִנּובָבְס הָאְנַש 4
 תחת הֶאְנשְו הָכֹט תחת הָעְר ילָע ומישל :הֶלְפְת ינֲאו ה
 :ּונימי=לע דמי ןפשו עשר ויִלָע דקפה :יִתְבֲהַא 5
 ומהווה :הֶאְטחל הָיהֶּת ותְלפתו עָשְר אצי וטפשהב ?
 שאו םימותי נבו :רקא חק ותדְקְּפ םיִמַעְמ ּ

 :םֶהיֵתֹוכְרְחַמ ושרֶדְ ולאשו וינְב ועוני עונו :הָנמְלַא
 וליֲה-לַא :ושי םיָרז ובו ול"רְׁשֲאלְכְל הָׁשֹנ שקי וג
 תירכהל ותיִרָחַאהְי :וימותיל ןנוח יָהי-לֲאְו דָסַח ךשמ וג
 הדוהידדלא ויָתֹכֲא ןֹנֶע | רי :םמש חמי רַהַא רוְרְּב 4
 תֵרְכיְו דיִמָּת הָוהְידדְנְג וי מתל מֲא תאטחו וט
 -שיא ףדריו דָסָח תושָע רכודאל רשא ו ןעי :םֶרְכְז ץֶרָאַמ 6

 והאּובַתו הָלָלְק בָהַאַו :תֶתִמְל בבל הא ןְבֲא נע ו
 ָרמְכ הָלָלָק שכל :ּונָמִמ קחרתו הָּכָרְבִב ץַפָחהאָלְו ו

 אכתו אה ד הש ו
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 9 דָנָבְּכ וֶלדיהֶּת :ויָתֹומְצעְּב ןְמׁשְו ֹבְרְקְּב םֶימכ אָבָּתַ
 כ הוי תאַמ ינמש תלעפותא| ָהָרנֲהי דת הגל המ
 עז יִּתָא-הׂשִע נא הוי ו הָּתַאְו :ישפנ-לע ער םיִרְבְּדַהו
 2 יָא ןְיְבָאו נער :ינליִצַה ל ףדסח בוטדיּכ ַמָׁש עמל
 . יִּתְרענְנ .יּתְכְלַהְ ותוטְנִּכ לָצְּכ : :יִּבְרְקְּב לֶלָח יפלו
 5 | ינָאו :ןָמָׁשִמ שחָּכ יִרָשְבּז םוצִמ לכ ִּכְרּב :הָּבְרַאָּכ

 א דה ינו :םעאר ןינו ינואר' םקל הפרח יתייה
 7 הָוהְי הָּתַא תאו דָיהיִּכ ועדי :ףדסחכ יִנעיִשוה יהא
 5 בע ושביו \ ומק רב התַאְו הָמֲהְלְלקי :חָתישע
 % הָדוא :םֶתְׁשְּב ליעמכ טעו הָמלְּב ינטוש שבלי :חַמְשִי
 גז ןימל דמעיהיכ :ונללַהֶא םיבר ְךֹותְבּו יִפְּב דֶאְמ הוה
 :ושפנ יטפְשמ עישוהל ןְפְבָא

 יק .PSAL. CX יק

 א תרישֶאידע ןניִמיִל בש ינדאל | הֶוהְי םָאְנ רומזמ דודְל
 2 הדר ןויצמ הָוהְי חלשי + דע הממ :דילגרל םֶדַה יביא
 3 שָרְקְ"יִרְרהְּב ףליח םִיְּב תבָדנ ךמע יבא בֶרְקְּ
 4 םַחָע אל | הָוהְי עַּבְׁשנ ְַּתדל לט ףל רָחְׁשִמ םֶחְרַמ
 ,1=כע נא +: קרצדיפלמ יִתְרְבִזלע םלעְל ןֵהֹכיהְּתַא
 6 תרוְנ אלמ םִיוגַּב ןידָי :םיִכָלִמ פאי ץֶחמ נמי
 : ןֿילמ הֵתְׁשי דרדב להנמ :הָּבר ץֶרָא-לַע שאב ץחמ

 :שאר םיִרָי
Psa. CXL Npאיק  

 א :זדדעו םיִרְׁשְי דוסְּב בָבְליִלְכְּב הָוהְי הָדוא | הָיּולְלַה
 3 רֶרָהְודוה :םָהיִצפַה-לְכְל םיִשּורד הוהי ישעמ םיִלדג
 + ןח ויתאָלפנְל הֶׂשֲע רַכֹו :דעֶל תַדָמֹע ֹותָכְדְצְו ולעפ
 ג ַחָּכ :ותיִרְּב םלועל רכזי ויאריל ןתָנ ףרָט :הָיהְי םוחרו
 ז ידי ישעמ :םַג תלחנ +< תֶתְל ומעל דגה ויְשֲעַמ
 8 םלועל העל םיכּומְס .:וידוקפ"לָּכ םיִנָמָאָנ טפשמו תַמָא

 םיושע
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 םָכּועְל הָוצ ומַעְל חַלָׁש | תְּּפ :רֶׁשְו תָמָאְּב םיושָע פ
 הָוהְי תַאְרִ | הָמְכָח תישאר :ֹומָׁש אָרֹנְו שוד ותיִרְּב י

 ;דַעְל תְדְמע ותָלַהֶּת םֶהיֵׂשְע-לְבְל בוט לָכְש
 .PSAL. CX ביק בכ

 :דֶאְמ ץַפָה ויתֹוצִמב הוהְיתֶא אָרָי שיִאדירָשַאו הָיולְלַהא
 רשע .:ּךְרבְי םיִרְׁשִי רוד עז הָיִהְי ץֶרָאַב רובג ;
 םיִרשָיַל רּוֶא ְךׁשְחַב הַר :דַעְל תדְמע ותָקדצו ויִבְּב +
 ויִרְבִד לכלי הולמו ןנוח שיא-בומ .:קיִדצְו חו ןח ה
 :קיִדצ הָיָה םקש רֶכְול טומהאל םלְליִּכ :טָפְׁשִמְב 5
 ְךִמְס :הוהיב חֶטְּב ובל ןִכְנ אָרי אל הָעְר העומְשמ ;
 םיִנויבָאל ית \רזפ :ורְצְב הֶאְרַרְשִא דע אָרי אל ובל ו
 | הֶאְר עָׁשְר דוְבְכְּב םוָרת ורק דעל תדמע ותקְדצ י
 :דבאת םיִעְׁשְר תות סמנו קרח ויש סע
 .PSaAL. CAI גיק |

 םש יֵהְי :הֶוהְי םשדתֶא וללה הוה ידבע ללה הָיוללהא 2
 ואְובְמדדַע שמשדחרןממ :םֶלשדַעו הּתַעַמ ךֶרבמ וה 3
 זבימשה לע הוה | םיועלְכילַע םֶר :הָוהְי םש לָלְהִמ +
 יליפשַמַה :תֶבָשְל יקיִּבְנַמה וניהלֶא הָוחיִכ ימ :ָדֹובְּכ }
 םיָרָי תֿפשַאמ לד רֶפְעַמ ימיקְמ :ץֶרָאָבּו םָימְשַּב תואר ז
 ו יִביִשוְמ + ומע יִביִדְנ םע םיבידקיםע יִבישוהל  :ןְבֶא ;

 :היוללה הָחְמָש םיִגָּבַהִא תיִּבַה תַרָקע
 .Psar. CXIV דיק דיק

 קרתה :ןעל םעמ בקענ תיִּפ םירצממ לֵאָרׂשִי תאַצְּבא 2
 ןלריה סנו חֶאְר שיה :ויתולשממ לארשי ְׁשְדָקל הָדהי
 ;ןאָצגְבְכ תֹושְבְג םיִליִאְכ ּוֵדָקָר םיִרָהָה :רוָחָאְל בִי
 =יִרְהַה :רִֹחָאְל בכת ןדרוה םנְת יִכ םיה ךלהמ 5
 ילוח ןודָא ינפלמ :ןאָצרנְבְּכ תוָבג םקיִאְכ ודקרת ז

ssץרא 76 וכ  
v. thesםעֶכְו איינב  
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 8 שימלח םִימדםנַא רוצה יכפהה :בָקָעְ הלא ינפלמ ץרא

 ::םִיָמננעמְל
boוטק גג. סאו.  

 א סלע רֹובָּכ ןִת ךְמשְליִּכ ונליאל הָיהָיַווְל אֵל
 :םֵהיֵהְלֲא אהא םיוגה .ורמאו הָמְל :דחמָא-לע
 2 ףִַכ םהיּבצע :הָשָע ץפסירשא לפ םיִמְשב ונוהלאו
 ה םָהְל םָ רבי אָלְו םְלְיהּפ :םֶרָא יד הע בְָ
 6 :ןוחיריאלוםלל ףא ּעֲמְׁשי אלו םֶהָל םִנְוֲא ואי אֵל
 ז האל וכלה אלו םהלת ןושימי אלו | םקידי
 6 : םבֶהְּב חטפדדרָשֶא לכ םהישע ווי םהומכ :םנורנְב
 % ןרהא תי :אוָה סמו םֶרע הָוהיפ חַמְּב לארי
 וג ההיפ וחסּכ הָנהָי יִאְרְי :אוה םננָמּו םֶרְזע הָיהיִב וחמּכ
 12 תיִּבדתֶא רבי דְרֶבָי ּנָרָכְז הָוהָי :אוה םננָמּו םֶרֶזע
 1 םינטקה הוה יאר ְךַרָבִ :ןְרָהַא תיִבתֶא דרבי .לֶאְרְשי
 14 14 :םכנְבהלע .םֶכיִלָע םכילע הָוהְי ףסי :םיִלדִּגַהדע
 5 םימש םִיִמְשה :ץֶרָאְו םימש השע הוהיל םֶּתַא םיִכורְּב
 ו 23 םיִתַמַה אל :םרָאדינבל ןתְנ ץֵרָאָהְ הוהיל
 88 דדדַעְו הֶתַעְמ הי רב | ּונָחְנָא 2 יִדְרידלָּכ אלו
 :היוללה םלוע

Psa. CXVI. bpוטכ  

 2א הטהיכ | :יָננֲחַּה ילוקדתֶא הוה | עמשידיכ יִתְבַהֶא
 ג לאש יִרְצַמ תומיילבה |יִנּפְפֶא :אָרְקַא יִמָיְבּו יל וא
 + הָנהְי הָגֶא אָרְקִא הָוהי-םִׁשְבּו :אָצְמִא נו הָרְצ יִנאְצִמ
 3 רמש :םחרמ וניהלאו קיִּדַצְו הָוהָי ןונח :ישְפִנ הטלמ
 7 ז יכיחונמל י ישפנ יבוש :עישוהי ילו יתלצ הוי םיאָתַּ
 8 יִניעדתֶא תוממ יש צלח יִכ ןיבילע למ: הוהיִיְּכ

 ? תוצְרָאָב וי ינפל ךלהְתֶא זיחָדמ יִלְַריתַא הָעְמִדִדִמ
 םייחה

 הוונ דאו םִיאָחַפ א"כ +. 6. זייטק
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 יִּתְרַמָא יִנָא :דֶאְמ יִתְָנָע יֵנֲא רֵּבַדֲא יִּכ יּתְנַמֲאָה :םייחה ג
 | יִהולּומגֲה-לכ הוהיל בישָא"המ :בזפ םֶדֲאָה"לִכ יופחב 9
 | הוהיל ירָדְנ :אָרְקֲא הוה םָׁשבּו אָשֶא תועושידסו :ילָע 3
 = זדֶתְמה הוי ןניעּב רֶקָי ומַעְדלָכְל אהד םלַשא ו

 ּךֶתמַאְְּב ךדְבע יגַא רבע ןנאדיק הוהְי הָנֲא :ויָדיִסֲחל 5
 :אָרְקִא החי םשבו הדו הבז חכזא דל :יִרסומל תחַָפ וז

 תיכו תורְצַהְּכ :ומע-לכל א:-הרגנ םלַשֶא הוהיל ל
 :היוללה םלשור יִכָכותְּב הוי

 .PSAL. CXVIL ויק זיק

 רַבָנ יכ :םימָאָהדלִּכ והוחְּבש םְיוגלָּכ הָוהְידתַא ּולְלַהא 2
 :היוללה םלועל הוהידתָמֲאְו וה ז ניב

 Psa. CXVHI. Np | חיק

 לארשי אנ-רמאָי .:ודסח םֶלועְל יִּכ בוטדיּכ הָוהיל ודוהא 2
 :ודסֲח םלועל יפ ןרהאדתיב אנזורמאי :ודסַח םֶלועְל יִּכ 3
 רַצְמְהִיִרִמ . :וִדְסַח םֶלטְל יִּכ הָוהְי יִאָרי אנדדורמאו :
 דקדמ אָריִא אל יל הָוהי :הָי בָהְרַמב יִנְנע חי יתארק :
 :יאנשב הֵאְרָא נאו יִרעב יל הָוהי :םרֶא יל הׂשֲעַי ד

 זרופהל בוט = = :םֶהָאָכ טְכמ הוהיב תוסחל בט ?
 הָיהְי םשְּב יֵָבְבְכ םלְּכ = :םיִביִדְנְּב חטְּבִמ הוב י
 :םֶליִמָא יּכ הָוהְי םשב יִּעְבְמְסדסְנ ינובס :םלימָא יִכ 1
 :םלימא וכ הוה םשב םיצוק ׁשֵאְּכ וכעד םיִרבָדכ ינֵּבַכ 2
 -יהו הי תרמו יזע :ינרוע הוהיו לפנל יִנָתִיִחְד הֵהְּד 1
 ןימי םיקידצ .יִלָקְאְּב הָעּוׁשְו ה | לוק :העושיל יל וט
 רשע היה ןימי הממור הוה ןימי :ליח הש הוה ג
 רי :הִי ישעמ רפסאו הָיחַאחדיכ תומָא--אל : לוח /
 האבא קדצהירעש יל-והתפ :יִנְנִתְנ אל תומלו די יֵנֵרְסִי 9
 ווב ואב םיקידצ הוחל רַעָשההה] +: הָי הָדֹוא םב כ

pS LAs: osךרוא  
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 ! םםינובה אמ בא ;הָעּושיל החי ינקימ "כ דוא

 24 :וב ה המ: הי תשע םיההו :ּונִעְּב
 ל ךרְּב אג הָחיִלְצַה הוה אנא אנ הֶעיׁשֹוה הָוהְי אָא
 וז וחי | לא :הוהי תיִּבַמ םכנְכרב הוה םֶשְּב אָּבַה
 5 ילא :ַהבומה תונרכ"דע םיִתְבַעּב גַחדּורְסַא ּונְל רַאו
 ₪ יִּכ בוטדוכ הָוהיְל ודוה :ָּךָמִמוְרֶא יהלֶא ְּךדֹואְו הָּתַא
 :ודסֲח םלועל

PsaL. CXIX. Wpטיס  
 2א יִרצְנ ירָשא :הָוהְי תָרֹותְּב םיִכְלֹהַה ְךָרָדיִמיִמְת יִרָשַא
 ג ויכְרדְּב הלוע ולעְפדאל ףא :ּוהושרְדי בלדלְבְּב ויָתֹהְע
 4 ונפי ילחא :דֵאָמ רמשל ףידקפ הָתּוצ הָתֶא :ּוכְלֲה
 6 לכלא ימיִּבַהְּב שֹובֲאדאְל זֶא :ףיקח רמשל יִפְרד
 1 :ףקדצ ימפשמ יִדמְלְּב בבל רֶׁשיְּב דוא יָתִצִמ
 -הּכַת המּכ = = :דאְמדדע ינבועתדלא רמשֶא ךיקח"תַא
 : Fre ףיתְשרד ינ יִּבַל-לְבְּב :דרְבְדְּכ רמשל וָחְרֶאְדתֶא רעג
 וג אל ןעמל ףתרמא יִתנַפִצ יִּבְלְּב :ףיִתוצְמִמ יננשת
 וג יִתְפְשְּב :ףיִקִח יִנְֶמַל הָוהְי הֶתִא וְרְּ דְלאַטֲהַא
 7 לַעְּכ יִתְשָש ףיתודע ךרהב :ְִּפייֵטפְׁשִמ לכ יתר
 ₪ ְךיִתקָחְּב ְּחיִתהְרֶא הָטיִּבִאְו הָחישֲא ּףיֶדוקְפְּב ;ןוה"לְּ
 וז הֶיְחֶא ךְּבעדלע למג = וְָּרְבִד חַּכְשִּא אֵל עשֶעְתְשֶא
 ו :ְףָתְרֹותִמ תֹואָלְפַנ הָטיִּבִאְו יניעילנ ְִּרְבַד הָרְמְשַא
 5 ישפָנ הָסְרִג :דיִתוצמ ינממ רֵּתְסַּת-לַא ץֶרָאְב יֵכֹוֲא רג
 2 םיִרּוהֲא םיִדְז תְרַעָג :תַעְילְכְב ךטּפשמדלֶא הָכֲאקְל
 22 יִּתְרָצנ ךיתדע יִּכ זוָבָו הָּפָרָה ילנ זמ לג :יִתוצממ םינשה

 24 דנ :ףיקִחּב חיש ךדְבַע ּורְבְדִנ יִּב םיִרָש ּובְשָי םג
 הנ יִשָפְנ רֶפְעל הָקְבֶד = ּיִתְצָע יׁשְנֲא יִעָשָעַש ּףיִתֹדֲע

 יניח
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 :ףיקח יִנְדְמל יננעתו יִתְרַפְס יכְרּד :ְָּרָבְדְּכ יה %
 :רַפְלְּד :ְּדִתֹאְלפנְּב הָחיֵׁשאו ינִבֲה , ריקוקפהךרד ₪
 ינממ רסָה רקשדךרד ִָּרְבְרַּכ ינמיכ הנותמ ישְפְנ 9
 :יתיוש ְדיָמְפְׁשִמ יִּתְרְתַכ הָנִמָא ךרד :יִנח דְתרת .
 ץּורֶא ךיִתוצמדרד :ינשיכת-לא הוה ףיתודעְב יתקבד גג
 הדָנְרַצִאְו ךיקַח ךרד הָוהְי ינרוה | ויֶּבְל ביִחְרִת יִכ 3
 :בל=לֶבְב הֶנְרְמְשִאְו ַּתְרִת הָרְצִאְו יניבה :בסע ו
 -ללֶא יפלדטה :יּתְצַפַה וב"יכ יתוצמ ביִתְַּב ינכירדה ל
 ףכרדפ אָוְש תוארמ יניע רבעה ּעַצְבדלֶא לֶאְו תור :
 רבעה :דתְאְריִל רשא ךתרמא ףדבטל םקח :יעה 5
 יתְבָאָּת הנה :םיכוט ךַטְפְשִמ יכ יִּתְרִ רשא יִתָפְרָה מ
 הדו .ףדסח נָא :יִנַח ּךְתְקדצִּב ךיְוקפל 41
 ִּתְחַמְבִהיּכ רָבָד יִפְרְח הֶנִעֶאְו :ֲּתְרְמאְּכ ךֶתַעושְת 2
 ףטפשמל יכ דֶאמדדע תמאדרבד יפמ לצת"לַא רבב 8

 הָקלהַתאְו :דעו םליעל דיק רוה הָדְמׁשאו :יתלחי
 דע ְּףִתעְב הָרְּכַרֲאְו :יתשרְד ףידקפ יכ הָבָהְרָב 5
 :יִתְבָהֶא רֶׁשֲא ךיִיִצְמְּב עשַעְתְשֶאְו :שובא אָלְו םיִכְלִמ 7
 :ףיכחְב הָחיִשְאְו יִּתְבַהָא רשא ּךיְתֹוצְמלָא יִפָכ אָׂשֲאו 8
 יִתְמָחְנ תא :נּתְלַהי רשא לכ ףדְבעְל רֶבְּרְ ה 9
 ףתְרותמ הָאמ-דע ינצילה םידז :ינֲחְךְתָרְמֲא ִּעְב ו
 :םֵחְנְתאְו הּוהְי | םלועמ ךיטְפְשמ יתרו :יִתיִמנ אל 2
 ילדיה תורמז :ְּדָתְרוִת יבש םיעְשְרִמ ינְתוָחֶא הָפְעַלַז 5
 המשא הוי ךמש הֶלִילַב יתרכ| :יִרוגִמ תִבְּב קח :
 יכלה = יִתְרְצְנ ףידקפ יכ יל"הָתיַה תאו :דתְרות 3
 בַללֶכְב יִנָפ יתילח :ְּחיִרְבְד רמשל יתרמָא הוה %
 7 לה הָביִׁשְֶו יכרד יתְבשח ו ית 5 59

 רח הרה me ה חח ריח 7 —_—————

 Cary קיחב צה ז 33. טייק
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 6 רֶׁשֲא-לָבְל יֵנֲא רבָח :ףקדצ יִטְפְשִמ לע דל תוָחוהְל
 6 ץֶרָאָה הָאְלִמ הָוהְי ףךִדְסח :ףידוקפ יִרָמשְלּו דואר
 הס :ּדְרְבְרְּכ הָוהְי ךדְּבעדע ְתיִשָע בוט :יִנֶדִמל ףיקח
 5 םברט :יִּתְנמֲאָה דיִתֹצַמב יכ ינַדמְל תַעְדְו םעט בוט
 ₪ רתַא-בֹוט :יִּתָרמְש ְּךְתָרָמֲא הָּתְַו ןנש יא הָנעֲא
 ₪ דלָכְּב נא םיִדו רק יִלָע ילְּפַמ יקח ינדִמְל ביטמו
 ע ּּתְרות א םַכל בָלָחַּכ שפט :ךידוקפ רצֶא | בל
 13 "בוט :דיקח דַמְלֶא ןטמל יתגְעיִכ ילדבוט :יִּתְעׁשעׁש
 19 ינננוכיו יושע דידי | :ףסכו בה יפלאמ ףיפדתרות י; ל
 74 יִּכ ּוחֲמְׂשְִו יִנֵאָרִי ארי :דיִתוצמ הָדמְלֶאְו יניבַה
 הע הָנמָאְו ךיטְפָשמ קְדַצְהיִּכ הֶוהְי יִּתַעָדי :יִתְלִחְי ףרבְדל
 18 ינאבְי :ףדבעל ךתְרמַאָּכ ינמחנל ד ףִחְסח אָניֲהְי :ינתיִנע
 2 רקשדיּכ םידז ושבו :יעשעש ףְתָרֹותיִכ היִחֶאְו ךימסְר
 זפ :דיתדע ִעְד ךיארי יל ובושי :דידקפְּב חיש ינא ינותוע
 ₪ זהָּתְקְפ :שובָא אל ןעמל ךיָקְהְּב םיִמָת יבְליֵהי
 89 ָהְְמאָל יניע ּולָּכ :יתְלֲחי ףרבדל ישפנ ּךְתעושתל
 8 אָל יקח רוטיקב דאנּכ יִתיִיָהיִּכ :יִנְמָחְנִת יִתַמ רמאל

 % :טָפְשִמ יִפְדְרְב השעה יתמ ְךָדְבע-ימההָמּכ :יִּתְחָכְש
 ₪ ְּךיִתִצמלְּכ ּדְתְריִתְכ אָל רֶׁשֲא תחש םיִדז יִלורְּ
 ה יאו ץֶרָאָב יגְקִּכ טַעְמַּכ :יִנָרְוַע ינופדר רקש הנומָא
 88 ; דיפ תוָדֵע הָרְמְשֶאְו יִנַּה כ + ךיִדְקפ יִתְבעְדאְל

 9 דתְנמָא רדורדל .:םיִמָשּפ בצנ כד הָוהְי םלוטל
 פג לכה יִכ םִיַה ּודְמַע מפ פשמל :דמעתו ץֶרֶא תננופ
 % םלועל עב יּתְדְבָא וא יעשעש ד ' רות ילול :ְּידְבִ
 94 יב יִנעיִׁשֹוה נאדל :יִנֶתייִח םֵביַּכ ךידקּפ הֵּכְׁשֲאאָל
 הצ {ןובְהָא יתד נֵדְּבַאְל םיִעָשְר ווק יל :יִּתְׁשָרָד ךידוקפ
 9 המ | :דֶאְמ ּךִתַוצמ הָבְחְר 4 יִתיִאְר הָלְכּתלְבָל
 יתבהא ו יי ל יו וה

 ירק יעדיו ץ. 79. | חנתאב אוש +. 65.
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 יִנָמְּכִחִּת יֵכְיִאַמ ויתָחיִׂש איָה םיַהלָּכָתְרֹות יִתְבַהֶא 8
 כ יִתְלַבשה יֵדְמֹלִמ"לְּכִמ :ילחאוה םֶלּועל יכ תֹוָצְמ ל
 יתר ךידקפ יּכ ןנובְתֶא םינקומ :יל הָהיִש יודע ק
 :ָּחַרָבְּד רמשא גש יֶלְנַר יִתאָלְּכ עֶר חרָאלָּכִמ טו
 יִכְְל וצלִמנ-המ :ינָתַרוה הַא יּתְרְכיאל ךימפשממ 0
 | יִתֶאְֶש ןפזלט ןוּבְתֶא ךידוקפמ :יִפל שכדמ ַתְרַמַא 04
 ;יִתְביַתְנל ראו דְרְבִד ילנרלדךנ | :רקֶש חַראלָּכ הק
 ידע יתינענ | :ףקרצ יִמְׁשִמ רמשל המק יתְעְבשנ ול
 ךוהְי אניהַצר יפ תֹובְדנ :ףְרְבְדַכ יה הָוהְי דאְמ 8
 :ִתָחְכְש אָלצְתַרותְודימַת יפכְב ישפנ :ינָדמל ְֶטְפְׁשמו ו
 ףיתודע יִתלחנ :יִתיִעְת אל דירוקפמו יל חפ םיִעְׁשְר ונתנ ל
 וה תועעל יכל יתוטנ :הִמה יכל ןוששרכ סלט ווי
 :יִתְבָהֶא ְךְתָרֹותְו יתאנָש םיפעס : בלע םלועְל 3
 זכיערמ ינממ רוס :יתלחי צרָבְדְל הָתְא יו יִרְתְס וטכ
 -לַאו ָהיִחֲאְו ּךתַרַמַאְכ ינכְמְס :יהלֲא תֹוֲעַמ הָרְצֶאְ 6
 :ריִמָת יָקִחְב הָעְשֶאְו הָעְׁשְואְו יִנְדָעְס :יִרְבשמ יִנָשיִבִּת ווד

 םינס .:םֶתיִמְרִת רקשדהיפכ ףיקחמ םינוש-לְּכ תילְס
 300 קוק יבא ןכל ץֶרָאיעָעְרהלֶכ בשה =
 טּפְׁשִמ יִתיִשַע ;יתאָרָי ךיִטֶּפָשִּמִמו יִרָׂשְב ךִדְחּפְמ 21

 ינכשעיילא בוטל ךדְבַע ברע :יקשעל יגנינמ-לב קְדצְו ו
 "םע השע :דקדצ תרַמִאְלּו ףתעושיל לכ יניע :םידז 2
 הֶעְרֲאְ ינניִבַה יגָאחְְבַ ;יִנְדַמַל יקחו ְךֶדסַחְכ ְךְדְבַעהכִק
 כלל :ףַהְרות ורפה הוהיל תושעל תע :ךיתדכ |
 לכ יִדוקּפילָּכ  ןכילע :זפמּו בהומ ךיִתוצמ יִּתְבָהֶא 8
 ךיִתֹוָרְע תֹואָלַפ :יִתאַגְׂש רכש חרַא-לָּכ יִּתְרַשי 9
 :םיתפ ןיבמ ראי ףירבדדהתפ :ישפִנ םֶתְרְצִנ ן"לע לק
 ילַאההנפ :יתְכְָ ךיִתּצמְל כ הָָאִׁשִאְו יתר יפ כ

ui“מלי ה  ‘Ma:יננחו  
 תנחאב חתפ צ. 9.
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 133 "לאו ךתרַמאְּב ןכה ימעּפ :דמש יֵבֲהָאְל טַפְׁשִמּכ יננַחו
 ג :ףידוקפ הרמשאו םרא קשעמ ינדּפ :ןָאדלְכ יבדטלשת
 ו חה םמינְלָּפ :ד חת יגרמו ּּדְבַעְּב ראה נפ
 וז רש הָוהי הַא קידצ = ּוְִּתְרְת ורָמשחאל ל יע
 וע ינְתתְמצ :דֶאְמ הֶנּמֲאְו ףיתדע קדצ יוצ :ףיטפשמ
 מק דאמ ְּךתָרְמַא הָפורְצ :יִרָצ ףיָרֶבְד וחכשהיכ יִתְאְנק
 .14 :יתְחכש אל דידקפ הֶזְבִנ יִכְנִא ריִעָצ :הָבָהָא ךְּרְבַעְו
 1 ינואצמ קוצמו"רצ :תמִא ָּדְתְרותְו םלועל קדַצ ּךְתְקדצ
 44 :הֶיִחאְו ינניִבַה םֶלֹוטְל ףיתודע קדצ :יִעְׁשִעׁש ףיִתוצמ

 הטקףותארק :הָרָצֶא יקח הוה יננע בֶלְלְכְב יתאָרְק
 147 קדעושאו ףשנב יִּתְמדְק  :דיתדע הָרמשֶאו נישה
 14 ְָהָרְמַאְּב חיִשָל תּוְרְמְשַּא ונע ומדק :יִתְלֲהי ךירבְרל
 35 יפדר וברק יח ףטפשמּכ הֹוהְי רדסחְכ הָעְמַׁש ילוק
 ו דיִתוצמדלְכְו הָוהָי הָּתַא בורק :וקחר ּדְתָרוּתמ -
 152 :םָתְרִִי םָלֹועל יִּ ףיתדַעמ יִתְעַדָי םדק :תָמָא
 1% יביר הכיר :יִתַחַכְׁש אל ךִתְרּותיִּכ ינצלחו יינעדהאר
 הנק ףיקחדיפ העושי םיִעשְרִמ קוחְר :יקח ףתְרמאל יִנלֶאְ
 157 םיִּבַר זיִעַה יטְּפָשַמְּכ הוה !םיכר ףיִמִחְר :ּושָרְד אל
 18 הָטֲמֹוקְתֶאְו םיִדְנב יִתיִאְר יִתיָטְנ אל ףיִתודְעמ יִרְצְו יפדר
 גי יִתְבָהֶא ףיִדקפיִכ הֶאְר .ּורָמָש אֵל ףִתְרִמִא רֶׁשֲא
 פק דלָּכ םֶלעְלּו תִמָא ךרְבְדישאר :יִעַח ּדִסחְּכ היה
 1 דֶחפ ףירָבְּדִמּו םנח ינופדר םירש | :דקדצ טֶּפְשִמ
 גג רקש זבה לְכְׁש אָצומְּכ .ףתרמאדלע יבא שש :יִּבִל
 164 תלה םֹויַּב עַבָש :יִּתְבְהֶא ָךְתְרות הָבֲעַתַאְו יִתאָנְׁש
 הסקומְ ןיאו ךתְרוִת יבהֶאל בר םולָׁש .:דקדצ יַטּפְׁשִמ לע
 187 הָרָמָש :יתיִשָע דיִתוצמּו הוהי .ּףתְעושיל יִתְרְּבש :לושְכַמ
 168 יִּכ ףיתדעו ד ףידוקפ יִּתְרַמָׁש :דֶאְמ םבָהֶאְו ףיִתדע יִשְפָנ

llלכ ו " 
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 ףרמדפ הוהי נפל יתנה ברקת = ד יכְרְדדלְכ 9
 הְָעְּבִ :ינליצה ִתְרְמאָּכ נפל יִתְנחִת אוב :ינניבה ל
 יכ ךתְרִמא ינושל ןַעָת :ףיקְח ינדְמלת כ הל יִתפָש וז
 :יתְרֶחְב ךידוקפ יכ ינהל ךְיהְת :קֶרָצ ףיִתוְצְמִדלָכ גז
 יׁשְבנייחְּת :יעָשעַש ְהָרותָו הוה ָךְתְעושיל יִּתְבאה ה
 שקב רֶבֲא הָׂשְּכ יִתֹעְּת :ינָרעי ףטפשמו ָךְלְלַהְתו 6

 :יִתְחָכְש אָל ּיִתֹוצמ יכ ְדְָבַ
 הע .SAL. CXX בק בק

 .הָוהְי :יננעמ יִתאָרָק יל הָתָרֲאַּב הָהי-לֶא תולֲעַמַה רישא 3
 ףל ןתיחהמ .:הָימר ןושקמ רקש-תפשמ יִשְפִנ הָליִצַה 5
 ילחג םע םינונש רוב יצח :הֶיִמְר ןושל דל ףיִסידהמו 4
 :רֶדק ילָהָאדסע יִתְנַכש ךשמ יתר יִלְדהְיוְא :םיִמָתְר ה
 יכְו םולשדיגא :םֶלֶש אנוש םע יִשְפִנ הָלהְנְכׁש תַּבַר }

 :הָמָחְלמְל הָמַה ךבַדַא
 PsaL. CXXL אככ אככ

 :יִרְע אוכָי ןיאמ םיִרָהֲה-לֶא יִניִע אָשֶא תוְלָעַמל ריש א
 ףלנר טומל ןָתילַא .:ץֶרָאְו םִיִמָׁש השע הֶוהְי םעמ ירזע 2
 :לֶאְרְשי רמוש ןשיי אלו םּונידאל הנה :ךרמש םונחלַא 4

 שמשה םמֹ .:ףנימו ךיילע ףלצ היי ךֶרֶמְׂש הוה ל
 רמשי עָר"לָּכִמ ְךְרְמְׁשְי הָוהְי :הָלְיִלַב ַחָרו הָכביאְל ד
 :םֶלֹוע-רעְו הֶתַעִמ אובו ךתאצחרמשנ הוה :ַשָפִנתַא 8
 .PsaL. CXXII בכק | בכק

 :ךלנ הָוהְי תב יל םירמָאּב יּתְחַמְש דֶוָרְל תֹולָעַמַה ריש א
 הינְבַה םֶלָשּורי :םֶלָשּורָי דיִרָעָשב ונילנר וה תודמע ;
 הָייַמְבְׁש םיטְבַש לע םשָש :וָּדְחָי ּהָלהַרְבְחַש ריִעָּכ 4
 ובשָי | הָמְש יכ :הֶוהְי םשל תודוהל לֵאָרְׂשיִל .תּוָדִע ה
 םֶלְשּורְי סולש ולֶאָש :ךוָד תיִבְל תואָסכ טְפשמל תואְסִכ 6

 ןילשי הירייה אתה:
 סשש אינב +. 4. בירק
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 1 יקר הול ךְליחְּב םוְלְשִיִהְי :דיבהא וילי
 5 הוהי-תיכ ןעמל :ָּּב םולש אָנ"הַרְבְדֶא יער יחא ןעמל
 :דל בוט הָשקְבַא ונקלֶא

Psat. 611. 22Dגכק  

 א ;םִיָמָׁשִּב יבשוה יניעזתֶא יתאָשְנ ְךִלֲא תיִלַָעְמַה ריש
 2 ךידלָאְ הָחְפֶש יִיִעְּכ םַיִנוְרֶא דלא םילבע יניעְכ הגה
 ג הוהי ונח :וננחיש דע ונוהלא הוהידלא ועניע ןכ ןַּכ ּהֶּתְרְבְ
 4 געְלה ונשפנ הל" העְבְׂש תּבר ווב ּונְעַבְׂש םריְּכ ּננֲה
 :םינויאנל ובה םִיננָאְשַה

PsarL. CXXIV. ToDרכה:  

 א תאירמא) וטל הֶיְהַׁש הָוהְי יליל ךִוָרְל תֹולעַמַה ריש
 3 וא דא וניל םְּּב ונל היהש הָיהְי אלול :לַארְשִ
 + הכחג ונופמש םימה יא :ּונָּב םּפִַא תורחב ונועלב םייח
 ה ;םבינודיזה םִיִמַה ונשפנדלע רבע יא :ונשפנ"לע רֶבָע
 5 רּפָצְכ ושפנ :םהינשל ףֶר ּונְת .אָלָש הוה ךורְּ
 8 ונע ּווטְלִמְ ונחנֲַו רָּבָשנ הפה םישקוי חפמ הטְלַמְ
 :ץֶרֶאְו םימש השע הָוהְי םֵׁשְּב

 הכק 2541. .CXXYV הכק

 א טוש-אל ןיצ"דרַהְּכ ָהוהיִב םיִחְטְּבַה תולָעַמַה ריש
 2 םיִבָמ הָוהִיַו הל ביִבָס םיִרָה םֶלשורי : בשי םלועל
 ג פע עשרה טבש חוני אֶל יִּכ :םלועדדעו הָתעמ ומעל
 דֶתַלְעְּב | םיקידצה .וחלשידאל ןעמְל םיקידצה לוג
 4 ; םבתובלב םיִרְׁשילְו םיבוטל הָוהְי הָביטיֵה :םֵהיֵדֵי
 ה םולש ןָאָה י ילעפתֶא הָוהְי םכילוי ם םָמְֹמְלַ םיִטמַהְו
 ;לארשידלע

CXXVI. 12Dובס פגז.  
 ייל ה ןזצ תכיׁש-הָא הי בוׁשב תלמה ריש

 א 68
 ירק םיגיהאגל צ. 4. = חנתאב חתפ +. 1. גייכק
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 לינה םיוגב ורמאי זֶא הנר וננושלו לניפ קיחש אלמי ןָא 9
 ונייה ונמע תושעל הָוהְי לידגה :הָלַא-םל תושעל הוה ג
 :בֶגְנַכ םיקיפאּכ ּונתובַשדהתַא הוהי הביש :םיחמש +

 אשנ הכָבּוו ךלי לה :ּורְצְקי הָגרְּב הָעְמַדְּב םיעָרוה ה
 :ויָתֹמְלֲא אשנ הָנְרְב אָבְידאְּב עֶרהיְׁשִמ

 Psat. CXXVII. i2p וכק

 תצוש תוֿב הֶנְביאְל ו הנהייםַא המלשל תולָעַמַה רישא

 דקש ו אָוָש ריִע-רָמְׁשיאל .הוהיהםא וב ינוב ּולמָ
 םחְל ילכא תָבָשיִרָחֶאְמ םוק ימיכְׁשמוםָכְל אָט :רֶמוש 9
 םנְּב הָוהְי תלָחנ הנה :אנש ודידיל ןתַי ןּפ םיִבָצְעְה ג
 :םירועח נב ןכ רֹובנידִיְב םיִצְחְּכ :ןטָּבַה יִרפ רֶכָש +
 -יכ ושביל םהמ ֹופְׁשַא-תֶא אלמ רַשֶא רָבָנַה יֵרְׁשֲא ה

 :רַעָשַּב םיִבָיואְדתֶא ּורְּבדְי
 .PsaL. CXXVIN הכק ככ

 ;ויָכְרְּב ךלהה הָוהְי אָרְילָּכ יֵרְׁשֲא תולעמה ישא
 ןפנּכ ! ָּךְּתְשֶא :ךָל בוטו ךירשא לכאת יִּכ יְפְּכ עיני ג

 :ְנְחְלַשְל ביבש םיתיז ילתשכ נב ךתיפ יִתּבְיְב היפ
 ןויצמ .הָנהְי ךְכְרְבַי :הָוהְי אי רבי רבי ןכייכ הגה ה
 נבל םנְביהַאְרּו :ףוח ימי לפ םֶכְׁשורְ םטְב הֶאְרְו 5

 :לֶאְרשיילָע םולָׁש
 | .Psat. CXXIX טכק טכק

 :"לֶאְרְשַי אָנְרמאָי ירועמ ינוָרָרְצ תבַר תיִלָעַמַה רישא
 ושרֶח יכזלע , :יל ּולְבידאְל ם יָרּענמ יִנוְרְרַצ תר }
 תֹוָבֲע ץצק קידצ הוה :םֶתונעַמְל ּוכירָאָה םיִשְרְה 4
 ריִצֲחַכ ויהי :ןיָצ יאש לכ רוחֶא וס ושבי :םיִעְׁשְר ב
 נְצִחְו רצוק וּפַכ אלמ אָלָש :ׁשֹבָי ףֶלׁש תמש תג

 - — רמעמ

 יה םוקמב יא +. 2. זיכק | ףסא אלב ץמק +. 6. ירק ונתיבש +. 4. ויכק

 ירק םהינעמל צ 8 | חכהאב חתפ ז.1.טיבק "סא אלב ץמק ז < חיבק
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 8 ונכרּב םֶכיִלֶא הָוהְידתכְרּב םיִרְבֲעָה וּורְמָא אָלְו :רַמַעְמ
 :הֶוהְי םֵׁשְּב םָכְתֶא

 לק .PsaL. CXXX לק

 1 העמש לנדא :הָוהְי יתארק םיקמעממ תוְלַעַמַה ריש
 3 רונועדםא :ינּנָחִת לוקל תובשק דינא הֶניְהְּת ילומְב
 4 :ארָות ןעמל הָחיִלְפַה ד ּךַמַעדיִכ :רמעי יִמ יָנֹדֲא היירמשת
 / | ינדאל ישפנ :יתלֲחוה ורבדלו ישפנ הָתְוק הֶיהְי יתיוק
 ז הולילָא לֵאְרְשִי לחי :רָכְבל םיִרָמְש רקבל םיִרָמְשִמ
 8 "תֶא הָּדְפִי אֹוהָו :תּוְְפ מע הָּבְרַהְו רָסְחַה הָוהְיַעדיִּכ
 :ויתונוע לפמ לֵאָרְׂשִי

 אלק PsaL. CXXXIL אלק
 א נע ּומָר"אָלְו יִבַל הבגיאל | הָוהְי ךוָרְל תולעמַה ריש
 2 | תש אלמא :ינממ תואלפנבו תולדנב | יתכְלַהאלְו
 3 +להי :ישפנ יִלָע למנכ ִמַא יִלָע למנכ ישפנ יתְמִמודו
 :םלועדדעו הָתַעַמ הוהידלא לֵאָרְׂשִ

 בלק Psat. CXXXIL בלק
 2 א - :ותְונעְדִלָּכ תא ךוְדְל הָוהְידרוכְז תולעַפַה ריש
 3 יתיב לָהֶאְּב אֹבָא-סָא :בקעי ריִבָאל רד הוהיל עַבְׁשְ
 4 יפעְפעל יניעל תֶנש ןְתַא-סִא יִעוצְי שרע"לע הלעֶאִא
 ה ריִבָאְל תונְכְשמ היל םוקמ אָצמָא-רע :הָמּנְת
 6 :רַעְייִדָשְּב ָהּטאָצְמ הָתְרפֶאְב ָהּונעמְש הנה :בלעי
 ; הָוהְי הָמוק ;וילנר םֶרָהל הָוחְמְשנ ויתונכשמל הָאובַ
 + ידיה קָדְצשְּבְלְ ךיֶנֲהֹּכ :ףזע ןוראו הָּתַא ְּתָחּונִמְל
 וג "עבְשַנ הש נפ בש לא בע דוד רובע רי

 ₪ שנ

 12 במלא יתדת יִתיִרְּב ו דב ורמשודסא :ְליאפִכְל
 ג קדָוהְו רֶחָביִּכ :ְךְליאָפְבְל ּובָׁשַי ךעדידע םֶהינְּב"סג

"Froese arenes.ןויצב  
 68* חגהאב חחפ +. 1. איילק גראב לוגס ד. 7. לייק



 132. 133. 134. 135. הלק דלק גלק בלק םילהת 6

 בשא הפ דָעיִדָע יִתָהּנְמיִתאו :ול בשומל הָוֲא ןוצְּב 4
 :םֵחָל עיִּבְשא ָהיניִבָא ךְרֶבִא ְּךֵרְב הָדיִצ :ָהיִתֲא יִּכ מ
 = חימצא| םש ווי ןגר היִדסֲחַו עשו שיבלַא ָהיְגַהְכְו |
 = תַשָּפ שיִבְלַא ויבוא :יחישמל רג יִתְכַרל דודל ר 2 0

 :ורְזָנ ץיצָי וילעו
 541. CXXXIL. 2p גלק

 םיִהַא תַבַׁש םיענ-המּו בוטדהמ הגה רול תולָעָמַה ריש א
 ךקז ןקוה"לע דרי שארה"לע | בוטה ןִמָשַּכ :דחחסג?
 יררהילע ל רֵריִׁש ןומְרָה"לֲמ :ויָתודִמ יִפילע דרש ןְרָהָא 5

 :םֶלועה"דע םייח הָכְרְּבַה-תֶא הָוהְי הָוֲצ | םָש יִכ ןויצ
 .Psat. OxxxlV דלק רלק

 םידמעה הָוהְי יִדְבע-לָּכ הָוהְיתֶא וכְרָּבוהנַה תולעַּמַה ריש א
 :הָוהְיתֶא ּוכְרְבּו שדק םכדוהואש :תִליִלַּב הנהְיתיִבְּב ?
 :ץֶרֶאְו םִימָׁש השע ןויצמ הָנְיְךְכָרְבִי 3

 .Psat אאאט. הלק
 םידמעש :הָוהְי יִדְבַע ולָלַה הָוהְי םשדתֶא וללה ההלל | א

 בוטדיּכ הָיוללה ּ:ּוניֵהלֲא תיכ תֹורְצַהְּב הוהְי תיבְּב 3
 לֵאָרׁשִי הי ןָלרַהַב בקעה :םיִעָנ יִכ ומשל ורמז הי 4
 -ילָכַמ ונינדאו הוה לודנ-יכ יתְעְדי ינא יכ :ֹותְלְנסְל ה
 םימיּב ץֶרָאָבּו םימשב הֶשָע הוה ץפָחרְׁשֲא לָּפ :םיִהלֲא 5
 רַטָמְל םיִקְרְּב ץֶרָאה הצקמ םיִאשְנ הֶלָעִמ :תֹומהָה"לְבְו ז
 םכיִרצמ ירֹוכב הָּבהַׁש :ויָתֹרְצֹואמ חור אָּצֹומ הָשָע 5
 םיִרְצַמ יככֹותַּב םיתפמו תותא | חַלָׁש :הַמֲהב"דִע םֶרֶאַמ 9

 םיכלמ גרַהְו םיבר םינ הָּכִהש :וידכע-לכבו הלרפב י
 לכל ןׁשְּבַה ךלִמ גועל יִרֹמֲאַה ךלמ!ןוחיסל :םימוצע גג
 :ומע לארשיל הָלֲחַנ הלחנ םצרַא ןֵת :ןעֶנְ תוכְלממ 192

 הָוהְו די :רדזרדל רכז הוהיםלשל ְךְמש הוה ₪
 ומע

 הענ א +. 5. הלק
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 וט הַׂשֲעַמ בָהֶ ףסַּכ םיוגה יבצע ::םֶחְנִתַי וידבעדלעו ומע
 אד אָלְו םָהְל םיניע ורדי אָלְו םֵהָל הפ :םֶדָא יד
 : םֶהמְּכ :םֶהיִפְּב חורדשידיא ףא ּוניזאי אלו םה ל םינְוָא
 ו ָכָרְּב לֵאָרְׂשִי תיב :םַהְּב ה טבירׁשֲא לב םֶהיִשָל יָה
 כ ּוכְרָּב ולה תיִּב :הָיהָי-תֶא ּוכְרָּב ןרהא תיב הָוהְיתֶא
 גו ןו'צמ!הוהי ךורב :הָהְידתֶא וכְרְּב הוה יאר הוהידתֶא
 :היוללה םֶלָשּורְ ןכש

 ולק .Psa אאא. ולק
 עא יהלאל הוה זודְסַח םֶלועְל יכ בוטדיכ הוהיל ודֹוה
 3 יכ םִנֹדֲאָה נדאל ודוה :וחסח םלועל יכ םיִהלֲאָה
 4 םֶלעְל יִּכ ובל תוָלֹדְג תוִאְלפנ השפל :ודְסַח םֶלועְל
 ה זיס םֶלעְל יּכ נובְתְּב םומְׁשַה השעל :יְּדְסַ
 % םיִרוא השעל :ודסח םלועל יּכ םימַה"לע ץֶרֶאָה עקורל
 + םויכ תלשמִמל שמׁשֲהיתַא סח םֶלטְל כ טל

 * הָליִלַב תלְשְמִמְל םיִבָכיִכְו הְרִהתֶא .:ודסַח סלט
 י םֶכּעְל יִכ םֶהיִרוכְבְּב םירצמ הכמל :ידְסַח םֶכטְל יִּ
 וכ דיּב :ודסח םלועל וכ םכיתמ לאָדְׂשִי אצויו :יְְּסַח
 13 ףוס--םי ךֹונְל :ודְסַח םֶלועְל יִּכ ךָיטְנ עורזבו הכח
 4 יָפ ּוכֹותְּב לֵאָרְׂשִי ריִבַעָקְו :ודְסַה םֶלועְל יכ םיִרזגל
 ומ םלטל יִכ ףסייִכ וליחו הלר רעה :ודָסה םלטל
 וז הָּכִמְל :ודְסח םליעְל יִּכ רָבְדמּב ומ ךיקומל :ודסח
 18 םיָרידַא םיכְלִמ גרה :ודסַח םֶלועְל וכ םילדג םיִכְלִמ
 9 :ודסַח םלועְל יִכ יִרמָאָה ךלמ ןוחיסל :ודְסַח םָלְֹל יִּכ
 5 הלחנל םצרא ןת)ו :ודסח םלועל יכ ןשְּבִה ךלמ גועלו
 22 םםלועל יכ ודְבַע לארשול הלָחְנ :ודסח םלּועְל כ
 5 ונקרפיו :ודְסַח םֶלּטְל יִּכ ּונְל רכז ונלפשכש :יְּדסַח

 ונירצמ ה ו

 כ
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 םֶלֹועְל יִכ רֶׁשְּב-לֶכְל םחל ןתנ :ודְסִח םֶלועל יכ ּוניִרַצִמ הכ
 ;ודסה םלועל | יכ םיִמָשה לאל ודוה :ודְכֲח 6
 .PsAL. CXXXVI ולק ולק

 :ןוצ--תֶא ּונְרְכְְב וניכְּבדםנ ּנְבׁשי םש לב | תורהנ-לעא
 נוָלֲאָׁשוםָׁש יִּכ :ּוניִתורנכ ּוניִלַּת ּהָכותְּב םיברעדהלע ?

 :ןויצ רישמ וטל וריש הָהָמְׁש ּונילְלותְו רישדירְבד וניבוש
 ךֵחְכְׁשִאדסא :רכנ תָמְדַא לע הוהידרישדתַא ריש דיפ +
 אלמא יִּכַהְל | ינושל קַבְדַּת :ינמָי חַּכְׁשת םלשורי 8

 ;יתחמש שאר לע םלט עורידתא הֶלָעַא אלדםִא יִכְרְּכְִא
 | ורע םירָמְאְה םלָשורי םוָי תא םודא ינבל ו הָוהְי רכז ד
 -םלֶשיש יקשא הָדורְשה לָבְבתַּב :הָב דוסיה דעּורָע 8
 -תֶא ץֿפנו וחאיש ו ירש :נְל תְלִמְגַש ךלומגהתֶא דל 9

 | :עלסה- לֶא דָיִלְלְט
 .PsaL. Cxxxvr הלק .הלק
 ו הָוֲחַּתְׁשִא :ְּךרֹמֹוַא םיִקלֶא ךגנ יִּבְלְילֶכְב ךדואודודלא 2

 דתַמֲא-לךְרְסַח-ל ךמשדתא הָדואְו ףשדק לכיה"לֶא
 יננעתו יִתאְרְק םּיּב :ךתְרְמִא ךמש-לפילע תְלדְנהיִּכ 2
 ועָמְשדיכ ץראדיכלמ"לּכ הָיהְי ךודוי :וע ישפנב יִנֵבֲהְהַּת 4
 :הְדָוהְי דובְּכ לּודָנ יִּכ הָוהְי יִכָרֵדב ורשה :ְיֶייִרְמַא ה
 דלאדפא .:עֶדַי קחרממ הוטו האָר לפשו הָיהְי םָרייִּכ ל

 יִנעיִׁשֹותְו ד חלשה יביא ףא לע ונחת הָרָצ בֵרָכְּב
 ישעמ םלועל ךדסה הֶוהָי ידע רמי הי נימי

 :ףרתְדלַא דד
 41. .cxxxlx טלק טלק
 תְעְדָי התא :עֶדתו ינתרְקַח הָוהְי רומזמ דָוְדְל חצנְמְלא 2

 תיִרְז יעברו יִחְרֶא .:קוחְרמ ינרל הָּתְנַּב ימוקו יִּתְבִׁש 3

 הי ןק יןושלפ הָלִמ ץא יכ התנסה יכלו +
 העדי

 ףייסא אלב ץמק ז. ?. חנתאב חתפ +. 6.  ף'סא אלב ץמק צ. 5. זלק
 ף סב חהפ +. 3. טילק | םלזחו ףקמב +. 2. חילק
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 ה :דָכּפַּכ יִלָע תשפנ נָתְרַצ םֶדָכְו רֹוָחָא :הּקְכ ָתְעְָ
 = דלא הא :הָל לכואדאל הָבְנשנ ינממ תעב היָאלפ
  הָּתִא םֵׁש םימָׁש קּפָאזסַא :חָרָבֲא ףינְפמ הָנֶאְו ךָחירֲמ
 9 תיִרֲחֲאּב הְָבְשִא רחשדיפנכ אָשֶא :ךנה לוָאׁש הָעיִַאְו
 וג ְךְׁשָהיְרַא מא :נִמְי ינזחאתו יִנחְנַת ְּךֶָי םׁשסַג :םֶ
 12 ממ ךישחידאל ךשהדםנ :יִנֶדָעּב רוא הֶליִלְו יִנפּושי
 ו: תק הָתִאהִכ :הרֹואָּכ הָכישָחַּכ ראי םיַכ .הָלילְו
 + יתילפנ תואְרַנ יִּכ לע יףדוא :יִמֲא ןְטֵבְב יִנּכְסִת יתיִלכ
 וט יִמָצַע דַחְכאְל :דאמ תעדי יִשפִ דישעמ םיִאְלפנ
 15 ןיִמְְ :ץֶרָא תויתחַתב יִתְמְקִר רחב יִתיׂשְע-רׁשא ָךְממ
 דָחֶא אלו ורצו םיִמָ ובתְכי םֶלָּכ לרפסדלעו דול וא
 וז ;םבֶהישאָר ומצע המ לא יער ורק"המ יִלְו :םָהָּב
 18 לטקתדמא :ְּךַמִע ידועו יתציקה ןוְּכְרַי לוהמ םֶרְפְסִא
 כ המזמל ורמי רשָא | :יִנמ ור םיִמְד ישנו עְׁשְרוהולֲא
 1 ְימְמקְתְבאנׁשֶאוהוהיְדָאגשִמיאולַה :ךירעאושלאּושנ
 9 ;יל יָה םיביאל םיִתאֵנְש הָאְנש תיִלְכִּת :טְמֹוקְתֶא
 2 בא הארו :יִפעְךש עדו ינוח יִבָבְל עדו לא יִנְרְקֶח
 :םלוע דרב יגל יּבִדבְצְע ר

 מק .PsaL. CXL מק

 2 א שיאמ ער םֶדֶאמ הָוהְי ינצלח ודוָדְל רומןמ חָצנְמְל
 3 ורוני םּוי"לָּכ בלב תִעְר וֵבְׁשָה רשא :יִנְרְצְנִת םיִסמַח
 4 קרחת בּושְכַע תמה שחְנדומְכ םנושְל נט :תומָחְלמ
 ה םיִסָמֲה שיאמ עַשְר ידימ ו הוה ינָרְמְש הל מיִתְפְׁש
 6 יל חפוםיאגנמט :ימעפ תוחרל ּובשְח רשא ינרצנַּת
 :הֶלְס ילותש םישָקְמ טנעמ-דיל תֶשְר ושרפ םיִלְבַחָ
 ז :יִנּנֲהְּת לוק הוה הנאה הָתַא ילֶא הוהיל יִתְרַמְא
 8 -לַא :כָׁשנ םיְּב ישארל התוכס יתעושי וע יִנדֶא הָוהְי

AMM:ןתת  
 wסחץ.20. ירק ולו 16. = מא אכל ץ.7. ירק האלפ ז. 6. טילק
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 שאר :הֶלְס מור קפתדלא ֹומְמְז עשר ייואמ הוי ןקת י
 םיִלָקִג םַהיִלָע טימי :ומ'קכו ומיתפש למ יבְסַמ וג
 וכלב ןישל שיא גומוקוחלּב תֹורֹמָהַמְב םלָפי שָאְּב 9
 הֶׂשֲעַי-יְכ תי :תֶפַחְדמְל ונדוצי ער סמֶחְישיא ץֶרָאְּב 9
 ףמשל ודי םיקידצ דא :םיניִבֲא טפשמ נע ןיד הוה 4

 ְֶנְפיתֶא םיִרְשָי בש
 \ ב וה כ 0 אמק .אמק

2 

 ילוכ .הֶנוֲאַה יל הָׁשיֵח ּףיִתאָרְכ הָוהְי ךוֶרל רומזמא
 כ תַאְׂשִמ פל תרטק יִתְלפִּת ןיכִּת דְליִאָרְקְּב ל
 ללדילע הָרָצִנ יפל הָרְמְׁש הוו הֶתיש .:בֶרעְדתַהְנִמ 3
 עׁשְרב תוללַע ללועתהל ערורבדלויבל"טת"לא :יִתפְׂש 4
 יִנמְלָהְי :םֶהיִמַעְַמְּב םְֵלָא-לבו ןןָאילעפ םישיִאדתא ה

 ריב ישאר יני-לַא שאר ןמש יֵנֲחיִכוח דָסַח ו קידצ
 ועמְשְו םֶהיִטְפְש :לְסיריב וטמשנ :םֶהיֵתֹועָרְּב יִתלִפְתו 6
 וניִמְצַע ורופנ ץֶראְּב עקבו חלפ ומְּכ :ּומֲעְנ יִּכ יֵרָמֲא ד
 -לֶא יתיסח הָבְּב נע ינדא הוה ךילא יִכ :ליִאְׁש יל 8

 ילעפ תושקמו יל ושקי חפ יֵדיִמ ינְרְמְש .:ישפנ רעּת
 :רובָעָאזדע יּכנִא דַחָי םיִעָשְר ויָרמְכַמְב :לפי האפ

PSA. CLT במק במס 

 היהְי-לֶא ילוק :הָלּפִת הָרְעמב ותויהּב ְךודְל ליִּכְשמ ו
 יִתָרָצ יקיש וָנפְלְךּפְׁשֲא :ןנחתִא הְיהְי-לֶא ילוק קַעְזֶא 3
 יִתְביִתְנ ָּתְעְדָי הָּתַאְו יחור | 0, תַטַעְתְהְּב :דינא ונפל +
 ךיאָו הארו | ןימָי טיבה :יל חפ ונמַט ךלהא ון"חרַאב ה

 יתק  :ישפנל שרוח ןיא ינממ םוָנָמ רבָא ריִּכִמ יל
 :םכיוחה ץראּב יקלס יפָחמ התא יִּתְרַמֶא הוה ךילא

 כ יפדרמ ינליצה ד יתולרדיפ יתר" | הָבישקַה ד
 וצמא

 חפחאב חתפ +. 7. ב'מק = ידק יתעדי ד. 13. | ירק וטומי \. 11. = ירק ומסכי א. 10. םיק
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 8 דמׁש-תֶא תֹוָרֹוהְל ישפנ \ רסממ הָאיצוה  :ינַממ וצמא

 :ִלָע למנת כ םיקידצ ור יב
 מק .Psat 1.11 מק

 א יננָהת--לָא הָנוֲאַה יִתְלַפִּת עמש ו הָוהְי דִוָרְל רומָזמ
 2 תִֶא טפשמב אֹובּתילאְו :דתְקְִצְּב ונע ָךְתְנמָאָב
 3 ישפנ| ברא ףדב יִּכ יִחלְכ דינפל קדציזאל יכ דדְבַע
 :זבלוע יתַמְּכ םיִכְשָחְמְב ינבישוה יתיח ץראל אָּכד
 ה | םיִמָי יתרכ] יכל םמותשי יִכותַּכ יחור ילָע ףָמעְתתַו
 6 יִּתְשְרּפ :חחושָא ףיִדי הֵׂשֲעַמְּב עמל יִתיִנָה םֶדָקִמ
 ז יהי יננע רהמ :הֶלְס ךל הָפעץִרֲאְּכ | ישפנ דיל יד
 יִדְרידםע יתלשמנו ינממ ךינפ רֶתְסַתְדְלַא יהוה הָתְלְּ
 8 יִנָעיִדוה יתחטב ְּביִּכ ךֶּרְסַח | רכב ינעימשה | :רוב
 9| יביא ינליצה :ישפנ יִתאְשְנ הלא" דלא דרה
 י יָהולֲא הָּתַאדיכ ךנוצְר תו שעל יִנֶדְמל :יִתיסכילַא הוה
 וג זְדוהְי רמשדעמל +רושימ ץֶרָאְּב י גַת הבומ ּךַחּור
 32 תיִמָצַּת ךֶּדְסַחְבְו :יִשְפנ הֶרְצִמ איצות| ךתכדצְכ יניחת
 :ףדְבע א יפ יקפנ יִררְלּכ ְְדבֲאהְו יביא

 רמק .Psar. CXLIV דמק
 א יֵתועְּבִצַא בֶרְקְל יִדָי המלמה ירוצ ו הוה ְךוָרב | דה
 2 ובו יננמ ליטל יכנשִמ יתְדוצִמו ידסח :הָמֲחלִמל
 3 "מ והעדתו םְדֲא-הְמ הָוהָי זיִּתְחַת ימע דַדֹרָה יִתיִפַח
 4 :רבוע לצכ וימי המ לבהל םֵדֲא ּוהְבְשהִּתַו שונא
 2 קֶרְב קרב טעו םיִרְהְּב עג דֶרַתְו ךימשדטה הוה
 ז ינצּפ םורממ ידי הלש :םמהְתו ףיצח חלש םַעיִפֲתּו
 9 ִרָבַד םֵהיֵפ רֶׁשֲא :רֶכנ נב דימ םיפר םיממ ינליִצהְו
 9 דל הָדישֲא שדח ריש םיהלֶא .:רקש ימי םעמיו אנש

 י הצופה םיכלמל הָעּושּת ןתונה :דליהרמוא רושָפ לבג
 "תא

 סא אל טמק +. 10.12. = רפה אנ ץ.9. ףיסא אלב ץמק א. 8. = ףמקב כ אנ הנתאב חתס ₪. 1. עמק
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 רָכננְב ָךימ ינליצהו ינצּפ :הָעְר ברחמ ורבע דָודדתֶא גג
 ןּנננְּב רֶׁשֲא :רקש ןימי םִנִמו אָושדרֶּבִד םֶהיִּפ רֶׁשֲא 2

 ;רובטחמ  תיכ .וטיִתונּב םֶהיֹרעְנְּב םיִלָּנִמ םיִעטְְ
 וננואצ ןהלֲא ןזמ םיקיפמ | םיִאלִמ וניוזמ :לְביַה תינבת ו
 ןיא םיִלָּבְסִמ .וניִפּולַא :וניָתוצּוְּ תובְּבְרִמ תופילאמ 14
 םֶעָה יִרְׁשַא :טיתבחרּכ החְוְצ ןיאו תאצוי ןיִאָו ץֶרפ וט

 | :ויהלא הוהיש םַעָה ירשא ול הָכְּבְש
 .Psir,CXLY המק .המק
 םלועלךמש הכרכַאו ךלמה יהולֶא ךממורא ודל הָּלַהּת :

 :דַעְו םֶלעְל- ךמש הֶלֶלֵהֲאַ ָךכְרְבִא םוידלֶבְּ :דע
 רידל רוד :רָקֲה ןיא ותְלְדְְלְ דאמ ללהמו הוה לוד |

 יָרְּבִדְו ךדוה דבְּכ הֵדָה ודיג ךיִתרּובְנו ךישְעִמ חבש :
 ְּךיִתוְקְדגּו ורמאי ְּךיִתֹואְרנ .זוזעו :הָחיִשֲא יִתאְלְפִנ 6
 ןועח ומרי ְךְתָהְדצְו ויי ךבומ"בר רַכֹו :הָנְרְפסִ ;
 לכל הָוהיזבוט :רֶסֲה-לֹה םיפא ךרא יהי םוחרו 9
 ףידוסחו ךישעמילָּכ הוהְי ודי :ויׂשעֶמלְּב"לַע וימָחְרו י
 ןֵיֵרֹוהְלּהְבַדְְּדִתְרּובג ורמאיְדתולמ םכ:גהכוכבבו וג
 ףתוכלמ  :ותוכלמ רַרָה- הוכו ויתרובנ םֶדֲאָה נבל וצ
 דמופ :רֶדְו רּד"לְכְּב תְלׁשִמְמו םימְלְל"לְּכ תוָכְלִמ 4
 דילא לכ יניע :םיִפּופְַּה"לְבְל ףסוז | םיִלְפְנַהְדלְכל הוה וט
 -תֶא חתופ :ֹותעְּב םֶלְכָאתֶא םֶהְלְדִתְ הָּתְַו ורְבשי ו
 .וכֲהּדילְבְּב הָוהְי קידצ וצָר יחְדלְכְל עיֵבְשמ הי ג

 רשא לכל ויִארְל"לכל הָוהְי בורק ויִשעַמ"לְכְּב דיַטָחְו
 עמשי םהעוש"תאו הֶשַעָי ויִאְרְיְִצְר :תַמָאְב ּוהָאְרְִי 9
 םיעָשְרַהלַּכ תַאְו יִבָהֶאלְּכְ"תֶא הָוהְי רמוש + םֶעיִׁשוְו כ
 זבש רֶטְּבילּכ ְּרְבִיו יִפדרְּבְדַי -הָוהְי תַלָהֶת ::דיִמָשָי ג

 :דַעְו םלועל וש

| 

2 

. 

 =< — 4 ב

 היוללה
 ב רוחי + 8. ייק ךתלודנו ₪. 6. היימק ףהריתי לג. ץמקב יז א"כב +. 18, ד"ימק =
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| Psat. CXLVI. ומק 
 ג א יֵחְּב הָוהְי הָלְלַהֶא :הוהיזתֶא ישֹפנ יללה היוללה
 ג !םֶרָאְדְְּב םיבידנב יתטבת"לַא :יִדועְב יהלאל הָרמְזא
 4 אוהה סיב ותמדאל בשי וחור אַצִּת :הָעּושְת ול יאש
 ה לע ורבש ורעב בקע לֵאש ירְׁשַא :ֹויָתּתְׁשִע רבא
 ו "לָּבתֶאְו םיה-תֶא ץֶרָאְו םימָׂש | השע :וָהלֲא הוה
 ז םיקושְעְל \טֶּפַשמ השע : םֶלֹועְל תַמֲא רמשה םָּב-ְרְׁשֲא

 8 חקפ | הָנהְי :םיִרּוכֲא ריקמ .הָוהְי םיבערְל םֶהָל :ןתנ
 9 רמׂש והָוהְי :םיקידצ בקא הָוהְי םיפופכ ףֶקֹו הוהָי םירְוע
 ו למי :תועי םיעָשר ףרדו דחוש הָנְמְלַאְו םותָי םירנתֶא
 :היוללה הלו רדל ןויצ ךוהלא םלועל | הוה

 זמק .PsaL. CXLVU זמק

 :הָלִהת הָואָנ םיִעָניַכ ּוניֵהלֲא הָרֹמְו בומדיכ ו הילְלַה
 2 ירוכשל אפורה :סנכו לארי יחד הָוהְי םלשוריהנוב
 4 + לבש םיִבָכוְכל רֶפסִמ המ :םָתֹובְצְל שּבַחְמו בל
 ה :רפסמ ןיִא ותנובְתל חָּכבַרו ונינודא לוד :אָרְקי תומש
 5 הוהיל ונע :ץֶרָאדיִדָע םיעשר | ליפשמ הָוהְי םיוְנָע דדועמ

 8 םיִבָעְּב ו םימש הָפְכְמַה רכב וניהלאל ור הו
 9 הָמהָבְל ןתונ :ריִצָח םיִרה ַחיִמְצַמַה רטמ ץֶראְל ןיִכמַה
 י ץַפְחְי סְּסַה תרובנב אֵל :וארקי רשא ברע נבל מל
 :: -זרָא ויִאְרְיתֶא הֶוהְי הצור :הַצְרִי שיִאָה יכֹוׁשְבקאְל
 2 ג קל יִלְלַה הָוהידתֶא םלָשּורייחְּבַש :ודסַהְל םילָחימה
 -םשה :ךפרקּב ְךינְּב ךרפ ךְרִעֶש יחיִרְּב קוק :ןוצ
 וט ץרא ותְרמא חלשה :דעיבשי םיטח בלח םלְש וב
 6 רָפָאְכ רֹופְכ רַמֲצכ גְלׁש ןתנה :ֹוָרָבִּד ץיוִר הָרָהְמ-דַע
 17 הלשי :דמעי ימ ותרָק יִנפְל םיִתַּפכ חרק ךילשמ 3 :רזפי
 19 םלעיל ֹוָרָבְּד דינמ :םימילת וחור .בשי םסמיו ורב
 ויקח ווק;

 ירק וירבד ץ. 19. חייקב איינ +. 17. זימק
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 םיִטָפְשִמּו יגלָכְל ןכהָשָעְאל :לֶאְרְשיִל וימפשמוויקח כ
 :ּהָיּולְלַה םּועְדְי-לְּב

 841. 031/71. חמק
 ו. ₪ וו (

 = ?םיִמורְמַּב והוללה םימשהדמ הָוהְידתֶא ּוללַהְו היּולְלַה א
 - שָמָש ּוהולְלַה :ואְבְצלָּכ והולְלה ויָכָאְלמ-לְּכ יהוללה ?
 = םִיַמָׁשַה יִמש ּוהוללה :רוא יֵבְבֹוכ-לְּכ ּוהּולְלַה ַחֵרו 4

 כ הוה םשדתֶא ולְלַהְי :םיִמשה לעמ | רֶׁשֲא םִיִמהְו ה
 תלו ןתְניקח םלועל ךעל םֶדיִמְעַ :ּואָרְבְו הָוצ איה 5
 :תֹומהְת"לְבְו םיניגת ץְרָאָהְמ הָוהְיְתֶא ּולְלַה רובעי ז
 םיָרָהָה ֹורָבְד הָשע הָרְעְס חור רומיקו גלש דֶרָבְוׁשֵא |
 רֶמַהְּבלְכְו היחה :םזָרָא--לְכְו יִרפ ץע תְֹבְנה-לְמְו י
 = "לכו םירש םיִמָאְל"לְכְו ץֶרָאיכלמ וכ רופצְו שמר וג
 = + םיִרְעְנ"דםִע םיִנַכָז תֶלּותּב-םנְו םיִרחְּב :ץֶרָא יטפש 2

 - ץרָא-לע ורוה וָּדְבְל ומְׁש בָגְשניִכ הוי םשדתא ןוָלְלַהְי ו
 נבל ֹוְרִסֲח-לָכְל הָלְַּת ומעל ו ןרכ םֶרָנ :םִימָׁשְו 4

 :ּהיולְלָה וברק םע לֵאָרְׁשִ
 | .Psat. CXLIX טמק טמכ

 :םיִדיִפֲח לֵהָהַּב ותְּלַהַּת שדח ריש הוהיִל ּוריש ו ּהָיולְלַה :

 | מש ולְלַהְי :םָכְלַמְב לני ויציב וישְְּב לֵאָרְׂשִי חַמְׂשִי 5
 - ראפ ומַעְּב הוי הָצוריִּכ :ולדורמז רוגכו ףתְּב לוָחָמְב 4
 | :םֶתובְכָשַמדלַעּוננרי דוָבְכְּבםיִדיִסָחיזְלַעַהְעושיבםיִנָע ה
 תושעְק :םֶדָיְּב תויפיפ ברחו םורְנְּב לֶא תּומְמּו ז
 םיִקְזְּב םֶהיֵכְלִמ רַכֶאַל :םיִמְאְלַב תוחכֹות םיונב הָמָקָנ 5
 , בּותְכ טָפְׁשִמ | םֶהָּב תושעְל :לורב יִלְבַכְּב םֶהיִדְּבְכִ ל

 :היולְלַה ויְיֲִח"לְבְל אּוה רָדָה
 | PsaL.CL. JD נכ
 , והּולְלַה :זע עיקרב והולְלה וׁשְדָקְּב לֶאדוללה ו הָיולְלַהא 2

RE cp Ballויתרוכנב ה  
 הק זואנצץ.2. חנהאב התפ ז. 1. חימָק
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 רָפוש עָקַתְּב ּוהּולְלַה לדג םֶרָּכ ּוהּולְלַה ויִתרּוְבְנְּ 3
 יהוללה לוחמו ףַתְּב ּוהּולְלַה :רונכו לבב והוללה 4

 ה יִלָצְלִצְּב והוללה עמָׁשיִלְצְלִצְב ּוהולְלַה : בנו םִֶמְּב
 :ּיולְלַה הי ללַחְת הָמְשְוַה לָּפ :הָעורְת 8

 כוח

 יתעבשו םירשעו תואמ שמחו םיפלא םילהת רפסד יקוספ םוכס

 ויצחו .ךדובכ ןכשמ םוקמו ךתיב ןועמ יתבהא "י ונמיסו

 :ךידע םוטב עיבשמה ונמיפו .רשע העשת וירדסו ,םהיפב והותפיו



 יל ש מ

LIBER PROVERBIORUM. 

 .GAP זה 5 א

 רַמְכְח תֹעְרְל :לֵאָרְׂשִי למ ְךָּדְרְב הָמלְש ילשמ א
 קדצ לּכְשַה רפימ תקל :הָעיִב יִרָמִא ןיִבָהְל רמו *
 תועה רעל הָמְרְע םיִאְתְפל תֶתְל :םיִרְׁשַמּו טֶּפשִמו +
 :הנקו תָלְּבִחִת ןוב חקל ףְכֹוְו םֶכָח משי :הָמְִמו ה

 הָוהְי תאְרִי :םֶתדיִחְו םיִמָכַח יִרְבד הָצְיִלִמּו לָשָמ ןיִבָהְל
 יִנָּב עַמָׁש :וזמ םיִליוֶא רפומו המכה תַעָד תישאר 5

 זבה ןח תיול ו כ מא תֶרות שתלו יבא רפּומ 9
 "לא םיאָטח ותפס נב :ףיתרנרנלםיקנת שארל י
 יקנל הָנפִצנ םדל הָבְראְנ ונתא הָכְל ומאד :אָבּת גו
 "לָּכ רוב ידְרוְּכ םיִמיִמָתּו םייח לְָׁשִּכ םעָלְבִנ :םח }ג
 ונכתב ליפת ְֶלְרְג :לָכָׁש ונִּתְב אקמנ אָצְמְנ רֶקִי וה +
 עמ םָּתַא ְךרָרְּב ךלת"לא יֵנְב ּנָכְבְל הָיִהְי דָחֶא םיִכ וט
 "ךֶפְשל ורקמיו וצורי ערל םֶהיִלְְר יִכ :םֶתְביִתְמ ּךְלֶנר 5
 םהְו :ףנֶכ לבלב יניעְּב תֶׁשָרָה הָרֹוְמ םֶנָהִיְכ :םד ג
 עַצְבהלָּכ תֹוחְרָא ןפ :םֶהֹׂשְפנְל ּונפְצי ּובְרֶאְי םֶמָדְל ו
 תובחְרב הָנְרֶתְלּוחּב תֹומְכָה :חַקִי ויִלָעְּב שפְנתֶא עַצָב כ
 ריִעְב םיִרָעְש יִהְתפְּב אָרְקִּת תיִמִה שאָרְּב :הָלק ןּתִּת 2
 זביִצְלְו יִתָפ ּובֲהֲאְּ םִיָתְּפ | יתְמדדע :רמאת ָהיֶרָמֲא 2
 יתחכותל ּובָשָת :תַעָדואָנְשִי םיליסְכּו םֶהָל וָדְמָה ןוצל 3
 ek 0 5 ש | ומָכְתִא יֵרָבְד הָעיִדוא יחור םֶכְל הָעיִבִא הנה 4

 אלמ יו א'יכב ד. 1 | החנ 'א אי'כב מ. 4. | יתנו ימ ץ. 1
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 הב יִתַצֲע"לָב ועְרְפתַו :בישקמ ןיאו ידי יתיטנ טאמתו יִתאָרְק
 7 ;ִעְלֶא ק קָחְשֶא םֶכְדיִאְּב ײָאזסנ :םָתיִבֲא אל יִּתְחַכּותְ
 27 הפטל םֶכְדיִאְו םֶכְּדִחַּפ | הוָאְשְכ אָבְּב :םכְדחַפ אָבְב

 5 הֶנעֲא אָלְו ינְנאְרקְי א :הקוצו הרצ םכילע אֹבְּב הָתֲאי
 9 החי תֵאָריְו תַעְד ואְגֶשיִּכ תחת | :יִנְנֲאָצִמִ אלו ינְנְרֲחְׁשִי
 6 ל :יתחכות"לּב וצאנ יתצעל ובָא-אל :ּורָהְב אֶל
 32 םםיתפ תַבּוׁשְמ יִּכ עָבְׂשִי םֶהיִתְצְעְמִמו םכְרִד יִרְּפִמ

 9 חַטְכרְכְשָי יל עָמשְו םָדְּבאִּת םיִליִסכ תל םנרהה
 :הָעְר דתפמ ןנַאָׁשו

Car. IL 2 

 2 א ביִשָקַהְל תא ןפצת יִתְוצְמּו יָרָמֲא הכתדסא נב
 3 ארקת הניבל סא יִּכ :הנובתל בל הטה דוא הָמכֲחַ
 + םנֹמְטֹמְַו ףסָככ הֶנשְקַבִהסא דלק ןתת הֶנובְתל
 ה : אָצְמִת םיִהְלֲא תעָדְו הָוהְי תֶאְרִי ןיִבָת וא :הָעשְפְחַּ
 7 םבירשיל ןפִצו :הָנובְתּו תַעְד ויפמ הַמְכָח ןּתְי הוי
 5 ְֶרָרְו טָפָשִמ תֹוָהְרָא רֹצְנְל :םת יִבְלַהְל ןומ הישות
 *לָּכ םיִרשיִמו טפשמו קדַצ ןיִבָּת וא :רַמְׁשי וָדיִפֲח
 :םעני ףשפנל תעדו בלב המכה אובְתיִּכ :םוט"לנעמ
 ול ךֶרָדִמ דליצהל :הָכְרְצְנת הבת דיִלַע רמשת הָמֹוְמ
 13 תָכָלְל רש תוחְרֶא םיבועה :תֹוכפָהַּת רֵּבַדִמ שיאמ עֶר
 תֹוכְפְהְתּב ולי עֶר תושעל םיחמשה :ךשֶחיִבְרדְּ
 :בֶתולְנַעמְּב = םיֹלת םישקע םֵהיֵתְהְרָא רֶׁשֲא ער
 5 תבעה :הָהיִלֲהַה היִרָמִא הָיִרְכְנמ הָרְז הָׁשֲאַמ ְליִצַהְל
 8 דלֶא החש יִכ :החכש היהלא תיִרְּבדתֶאְו ָהיִרּעָנ ףולַא
 ג ןובושי אל ָהיֶאְב-לְכ  :היתלנעמ םיִאַפד-לֶא הָתיִּב תֶומ
 כ ןםיכוט ּךֶרַרּב דלת עמל :םייח תוָחְרֶא ּונישי אלו

 א ץֶרָאְדדונּכָשְנ םיִרְׁשִיחיִכ :רמשת םיִקידצ תוחְרֶ
 םימימתו קש |
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 ירק וידיסח +. 8. = ירק ןופצי. 7. ב = ירק האשכ +. 1. א
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 || ילו ותרקי ץֶרָאמ םיִעְשְרְו :הָב ורק םימימתו =
 :הֶנממ הס

CADLATL. 

  5םיִמָי ךרא יִכ :ךבל רצו יִתֹוצמּו חָבְׁשּ-לַא יתרות יבא
  5ְךְבועיחלַא תּמָאְו דָסָה +:ךל ּופיסוי םולָשְו םַײַח תש
  4ןְחיאָצִמּו :ךִבְל חולילע םֶבָתָּכ ףיתורגְרנ"לע םֶרׁשָק

 -לֶבְּב הָיהילֶא חַמְּב :םֶרָאְו םיקלֶא יִניעְּב בומ לָכַשְו ה
  5תווהו ּוהעְד ךיִכְרְילֶכְּב :ןעָשת"לַא ּךְתְניִב-לֶאְ בל

 הָוהָי-תֶא אָרָי ףניעְּב םֶכְח יִהְתִלַא :ףיִתחְרֶא רש ז
 | דָבּכ :ףיִתומצעְל יוקשו רָשְל יִהְּת תואפר :עֶרמ רוסו

 םָאמת"לַא נב הֶוהְי רפומ :ּוצרפי ףיִבְקְי שוריתו עָבְש גו
 היכו הוהו בהאְרֶשֶא תא יכ :וִהֲחכוִתְּב ץקתלאְו ו
 םֶרֶאְו הָמְכָח אָצְמ םֶרֶא יֵרְׁשַא .:הָצְרִי ןְב-תֶא בֶּאְכו ג

  4ץּורָחְמּו ףסָּכְירְַּסִמ ּהָרְחְס בוט יִּכ :הֶנובְת קיפי
 :הָבְדוושי אָל דיָצְפְִ"לָכְו םיינפמ איִה הָרָכָי :ּהָתֶאוְבִת ומ

  17ָהיִכְרִר :דבָכְו רָשָע הָלואמְשְּב ףָנימיּב םימָ ךֶרא
  8םיָקיזֲחַמל איה םָײַח-ץִע :םולש ָהיִתוביִתְנילְָכְו םעְנְיִכְרִד

 ןנופ ץֶרֶא דסָי הָמְכְחְּב הֶוהְי  :רׁשֲאָמ ָהיִכְמִתו הֶּב 9
 דופעְרְי םיקָחשּו ועקב תֹומֹוהְּת ותְעַדְּב :הָנובְתְּב םימָש כ

 והיו :הָמְמו הית רצְנ ףךניעמ ווליילא נב :לס כג 21
 ךכרד חטכל ךלת וא :ףיתרגרנל ןחו ףשפנל םייח =
 הָבְרָעו תְבַכָשְו דָהְפה אֵל םכְׁשֲתימֲא :ףונִת אָל ףלנרו 24
 יִכ םיִעָשְר תֶאשמּו םִאְתִּפ דחפמ אָריִתִדלַא וֲָּתְנַׁש הב

 "לא :דָכְלַמ ךלנר משו ףלסְכְב יהי ההודי אבה עז
 רמאה-לַא :תושעל ָךידָי לאל תויהְב וָלֶעְבִמ בוטדעְנמִת

 "לע ׁשֶרָחַּתלַא :ךתא שו ןתַא רֶקְמּו בושו לו ךיִעְרְל 9
isda Olךער 0  

 יוק םינינפמ < 16. ףקמ ילב לוגס ¥.132. שנדב ירה +. 8. ינ
 ירק ךערל צ. 28. ירק ךדי +. 1.
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 ל םדָאדמִל בּורְתִילא תא חטכְל בשוידאוהו העְר עֶר
 ג "לֵאָו םָמָח שיִאְּב אוקתילא :הָעָר ָּךְלָמִג אלפא םנח

 םםיִרְׁשִ-תֶאְו וול הָיהְי תבעה כ :וָכָרְּדלֶכְּב רַהְבִּת 3
 :ְרָבָי םיקידצ הונו עָשְר תיִבְּב הָוהְי תֶרֶאְמ :וךוס 34

 הל םיִמָכָה דובב :ןחְרֶתִי םילעל] ץילָי אּוָה םיצללסַא
 :ןולק םיָרֹמ םיִליסְכֹו ילָחְ

Gar. ANT 

 2 א חֶקָל יִכ והָניִּב תעָדְל ובישקהו בָא רַסומ םיִָב ֵעְמַש
 י יִבָאְל יִתָייַה ןְביִכ :ּובֹעֲת"לַא יִתָרֹוּת םֶכָל יּתַתָנ בוט
 + מל יִרְכְדידְמֲהו יל רמאְ יגר :ימֲא פל דיך
 ה חָּכְׁשִתלַא הניב הנק הָמָכְה הנק חו יתוצמ רמש
 י מֶה ךֶרמשתו הבועתהלא :יפדירמאמ טהז-לאו
 ז הנק ננקילְבְבּו הָמְכַה הָנְק הָמְכַח תישאר יִבְרצְִ
 9 תת :הָנְקְּבְִת יִּכ ּףדּבַכְּת ְךַממֹורְתו ָקְלְסְלַס :הָניב
 י חַקויִנָּבַעְמְש :ָדננמַּה תֶרָאְּפִת תרטע ןחדתיול ףשארל
 וג ףיקרה הָמְכַח ְךְרָרְּב :םִיַה תמש דל ובר יָרְמֲא
 12 דם ףָרֵעַצ רצחאל ףתְכְלְּב :רֶׁשיילְגעמְּב ףיתכרדה
 13 איקיכָהְרְצנ ףְרֶתְְלַא רָסּומַּב קוחה :לֶשְּכִת אָל ץורּת
 14 :םיער ךְדְּב רשאת"לאְו אָבְּתִ"לַא םיִעְשְר חרב :יוח
 5 ונשי אֶל יִכ :רבֲעַו ויִלָעִמ הָמָש וָב"רְבֲעתלַא והעְרפ
 וז ומָחְל יִּכ :ּולוַׁשְכִי אלמא םתְנָש הל ּועְרַי אלמא

 ג הגג רוִאְּכ םיקידצ חדרו :ָּתְשִי םיִסָמֲח יו עשר םֶהָל
 ו עדי אל הָלפֲאָכ םיִעָׁשְר ְּךָרַּד :םייה ןֹוכנ-דע רואָו ךלוה
 כ ּוננָאטַה יִרְמֲאַל הָביׁשְקַה יֵרְבְדל יִנָּב | :ולׁשְכוהָמַּ
 ג זבה םִיַחיְכ בבל ךֹותְב םֶרְמֶש עמ ויכלַא
 5 ךָּבְל רַצְנ רֶמְׁשמלְּבִמ :אפְרִמ ֹוָרְׂשְּב"לָכְלּו םֶהיִאְצִמְל
 א תרולו הפ תושקע ממ רפה .:םייַח תוֶאְצוִת ממ יכ

 םיתפש
 ירק ולישכ % ונטל אינב ז. 16. ףשארל אנ ד. 9. ד ירק םיטעלו צ. 32. ירק בירח ז. 30. יג
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 = .ורשיי ףיפעְפע וטיכי חל יע :ךפִמ קחְרה םִתְפְש הכ
 מי טיל ּנְכִייכְרד"לבו ףלנר לגעמ סלפ רננה

 :עָרֹמ ךלנר רַפָה לואָמְשו
 | .Car. V -ה ג

 = רְמְׁשְל :ףוָאהטה יתְנבְתל הָבישקה יִתְמְכָחְל ינְב א ?
 | יתפש הֶנפמִה תַפנ יִּכ :ורצל ְיִתְפְש תַעְדְו תֹומְמ *
 = הֶּרֵח הנעל הָרמ ּהָתיִרֲחֶאְ ּהָכַח ןמשמ קלְסְו הָדָו +
 = ומתי היִרָעְצ לואש תֶומ תודרי ָהיֶלְנַ :תויפ בֶרָחְּכ ה
 :עֶָרַת אֵל ָהיָתלְגעַמ וענ לפתְּפ םיִיִה חַרָא 6
 = קחרה :יִפיירְמַאִמ ּורוסתילאו יקדועמש םיִנָב הת ;
 | .ןתתרפ :ּהָתיִּב חַתָּפ--לֶא ברְקִתְילאְו דפרד ָהיִלָעַמ 9
 = ךספ םיַרְו יעְבשיִדִפ ירא ףפנשו ףךוה םירָחאל י
 = ףרֶָשְּב תֹוָלְכב ךָתירַחֶאְב תְמְַנ ו :יָרְכְנ תיִבְּב יִבְצְִו ו
 :יִבל ץָאָנ תחכותו רָסּומ יתאנָש ףיא ָתְרמֶאְו :ףְרֶאְשו ו?
 :יִנְָא יתיטהדהאל יִדָמְלְמְלְו יִרומ לוקְּב יִּתְעַמַׁש--אָלְו 33

 = םְמדהְתש :הָדִעְו להק ךְתְּב עֶר"לָכְב יִתָיְה טעְמּכ ג
 = הדָעֶח ףיִתלעמ ּוצְפִי :דִראְּב ךוְתִמ םיִלְְו ףְרובמ 9
 = :ךתא םירֶזל ןיאו בבל ךְלייִהְי :םִיָמיִגְלַפ תובחְרב וז
 םיִבָהֶא תַכיַא :ףיְרוענ תשאמ חמשו רב הרוקמ"יקי 5

 :דיִמָת הגשת ּהָתְבָהְאְּב תעילְכְב רי ָהיֶרד ן"תלעו
 | חכנ יִּכ :הֶיְרְכְנ קח קפחתו הָדָוב גְב הָגְׁשִת הָמָלְו ג
 ויתְוָע  :םקַפְמ וָתלְנעמ-לְכְו ׁשיִאיכְרַּד הָוהָי יגיע פל
 תמי אוה וְךַמָּתִי ֹותאָמַה יֵלְבַהְבּו עְׁשְרָהתֶא ונְדְּכְלְי 3

 :ְהֶנְשִי וְּלּוא בֶרְבּו רסּומ ןיִאְּ
 .Car טז \ |

 ריֵרְמֲאְב תשקונ :דיפכ רול ָתְעַהְת יעל תְבְרָעְדִ יִנָּב א 2
 - Mss eid לנה יב |אֹוַפַא | תאו"השע :ףיפִדיִרְמאְּב תבל ךיפ 9

 4 אלמ םירפס תצקבו יי רכה +. 9, ה
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 + ןתח"לא עֵר םֵרְרּו טַמרְתַה דל ד ףערדףכְב תאָב יב
 ה רופְצְכז מ יִבְצְּכ לְַנִה :ףיפעפעל המונתו דיניעל הגש
 5 :םקחו היקר האר למ הָלְמלָאדל :שּוקי ךימ
 ; הָרָנֶא המח ץיקפ ןיִכת :לשמו רטש ןוצמ הלא רשא
 ' םֶקּת יִתָמ םָבׁשִת | לָצְ יִתְמְדַע .הלפַאנ ריצקב
 י םביִדָי קָפִח | טעֶמ תמונת טעֶמ תונש טעמ :ּךַתְנַשמ
 ג םֶדֶא גמ ׁשיִאכ ךֶרְסְהמּו ךשאר ֶַהְמְביאָבּו :בָבְׁשְל
 : יש ָנִעְּב ץרֹוק :הָפ ה ךלוה ןא שיא לעיל
 ג4 עֶר שרה וכלב | תכְפְהִת :ּותַעְּבְצְאְּב המ ילגרב
 ומ עֵת יִיִא אוְבְי םֹאָתְפ ןפ-לע :ַחלְׁשִי םינלמ תעילְכְּב
 15 תובעת עבשו הוה אנָש הָנְהִשְׁש :אפרמ ןיאו רבי
 גז :יקְניִּד תֹוָכפַש םִיַדְו רקש | ןושל תֹומָר םיניע שפג
 18 :דַעְרְל ץורל תורקממ ב ןוא תוְבשְחִמ שרה בל
 ְ :םיִחֶא ןיּב םינְדִמ לשמה רקָש דע םיִבַָּכ היפ
 ₪ םֶרְׁשָק ְּדַמִא תרות ט ׁשטהלַאְו ךיבָא תוצמ נב רצג
 2 הָחְנִּפ\ לָכְלַהְתָרְב :ףָתרְור לע םֶדְֶע דִמְת ךבל"לע
 23 יֵכ :ּדְחיִשְת איה תוציקהו יִלָע רמשִּת דכְכֶשְּב ךָתא
 ג4 ךרמשל :רָכמ תחכום דִרְדְוריִא הָרִתְו הָנְצמ רג
 הכ ףבָבְלִּב היפ ְמְחַּת-לַא :הֶירְכְנְשְל תַמְלָחַמ עֶר תֶׁשֲאַמ
 28 רכבי הנ הֵׁשֲא-דעב יִּכ :היפטפעב חכת"לַאו
 גז שא שיא הָּתֲחיָה ֹוּּוצְה הָרָקְי שפנ שיִא תֶׁשֲאְו םֵהָל
 38 םיִלְחְנַה-לַע שיא דלַהי-סא :הָנְפְׁשִת אל ודנו וקיחּב
 2 הָכָע אל והר תשאדלא אָּכַה כ :הָניְּכַת אל ויל
 ל ושפנ .אלמל בנו יכ בעל וזובייאל הב ענגהילְּב
 תיתכן וה"לָּכזהָא םִיתְעְבַׁש םֶלָשי אָצְמנְו :בֶערו כ
 2 עננ :הָנׁשעְי אוה ֹוׂשפנ תיִחׁשַמ בלרמָח הָשֶא ףאנ

 24 רבנזתמח האנק" :הָהְמה אל פרו אצמי ןולק
 אלו

 םיסב חתפ +. 2. = רכח ד. 21, ירק תבעות +. 16. יק םיניימ צ. 14. יק ולגוב עג, יק ליעב ץ. 4
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 , .הָבא"אָלְורֶפְללְכ נפ אשאל :םֶהְנ ב לומְחי אָלְו הל
 | ;דָחשהַבְַת יכ
 | .Car. VIL ז ז

 | היחו יתוצמ רמש ְָּתא ןפצת יִיִצִמּו יִרְמִא רָמָׁש ינְב א ג
 | "לע םכְתָכ ףיְתעְבְצָא-לע םֶרָׁשָק נע ןושיאְּכ יִתְרותו 3
 | :ארְקִת הָניִבַל עֶדמֹ תא יִתֲחֲא הָמְכָחַכ המֶא בל חול 4
 = יב :הָקיִלֲחַה ָהיָרְמא היְרְכמ הָרָו האמ רמְׁשַל ב
 . הָעַבָא םיאָתְפַב אָרַאְו :יִּתְפָהְניִּבנְׁשֲא רעב יקי ןֹולַחְּב 7
 ּהָתיִּב ְךֶרְָ ףנפ לָצַא קושפ רבע :בלירסָה רע םיִנָּבַב 8
 | הנו :הלפאו הָליל ןושיאב םי"בְרעְבףׁשנְב :דָעְצַ
 תֶרָהֹפְו איק הָיִמִה :בל תרצו הז תיש ותארקל הָׁשֲא גו
 = תרֶבחְרֶכ םַעפ ץוחב | םעפ :ָהיִלְנְ נשאל הָתיִבְּב ו
 = העה ול הקש) וב הקנחהו :בְרֶאְת הָנפילָּכ לָצאְו 8
 | ּויָרְדְנ יתַמְלש םויה יִלָע םימלש יַחְבו :ול רמאקו ָהיִָפ 4
 = םיִּדְבְרְמ ָראצִמַאְו ףינפ רהשל ףתארקל יִתאַצָי ןפדלע 8
 רמ יִבְכִשִמ יִתָפִנ :םיָרְצמ ןוטָא תֹובְמֲה ישרע ידבר וז
 זרֶסְלעְתַנ רֶקְּבַה-רַע םיִדְד הָוְרנ הָכְל :ןומנקְו םיִלָהֲא ו
 :קיִתְרִמ ּךֵרָרְב ְלֶה ִֹתיִבְּב שיִאָק ןַא יכ :םיִבָרָאָב ו
 ותטה :ֹותיֵב אָכָי אָסָּכַה םויל ורךיכ חקל ףַסְּכַה רֹוָרָצ כ

 םִאְתֿפ הירח ךלוה :ָחיּדּתָהיִתְפְש קֶלֲחְבּהָהָקל בֶרְּב
 חלפי דע :לוֲא רטומ-לָא םֶכָפְכּו אָבָי חבָט"לֶא רושָּכ 3

 :אּוה ושפנְביִכ עדי אָלְו חַפ"לֶא רּופַצ רקַמְּכ ורָבָּכ ץח
 טשיילא = :יִפ יִרְמִאְק ובישקהו יִלועְמַׁש םיִנָב התעו 5
 םיִלְלַח םיִּכַרִכ .:ָהיִתביִתְנּב עתַ-לַא בל ָהיֶכְרְדילֶא 9
 תודרוי החי לוִמְש יקר :והָנְרֲה"לְּכ םיִמְצְעְו היפה יז

 7 .ותָנְמיַרְרֲחלַא
 אלה

 \החנ יא א'ככ +8
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 2 א םיִמֹרְמ-שאָרְּב :הלוק ןתת הָנּובְתו אָרְקַת הָמְכֲחחאָלֲה
 3 תֶרָכהיִפְל םיִרָעְשדדיְל :הָבָצְנ תֹוביִתְנ תב ָרָדלֲע
 + -לֶא יֵלֹוקְו אָרְקֶא םישיא םָכיֵלֲא :הָנְרָת םיִחְתּפ אֹובְמ
 ה :בֶל ּונָבָה םיִליִסְכו הָמָרָע םיִאָתְפ ּוניֵבָה :םֶדֶא ָךְּב
  תֶמֲאיִכ :םיִרָׁשיִמ יִתָּפׂש חַתְפִמו ךְְּדֶא םיִריִנניִכ ועְמש
 = יִפייֵרְמֲא-לְּכ קָדָצְּב :עָשְר יִתְפְש תַבָעִתו יח הָגְרי
 9 םיִרְׁשְר ןיבמל םיִחְכְנ םֶלְּכ :שקעו לָּתְפַנ םֵהָּב זיא
 י :רֶקְבִנ ץּורְחִמ תעדו ףסכדלַאְו ירסומדוחק :תעָד יִאְצְמְל
 וז :הָבִדוושְי אל םיִעָפֲה-לְבְו םִעינפִמ הָמְכֲח הָבּוטדיִב
 1 תארו ::אָצְמִא תיִמזמ תעָדְו הָמְרָע יִּתְנכָׁש הָמָכָח ינא
 ,, ?יִתאְנָש תֹוכְּפְהַת יפוער ּףךרדְו ןואנו הָאג עֶר תאָנָש הָוהְי

 ומ ּוכְלְמְו יִכְלִמ יִּב הָרובְג יל הב יִנָא הָישּותְו הציל
 18 יִמּפָשִלָּכ םיבידנו ורשי םיִרְש יִּב :קֶדצ וקְקחְי םינח
 ו ליִבְכְְרָשִע :ינאָצִמייֵרֲחְׁשְמּו בתא היִבָהֲא ינָא :ץֶרָא
 19 יתָאּוכְתו ִפִמו ץורחמ יירפ בוט :הָָדְצּו קתָע ןוק יִתַא
 כ תוביתְנ ךותְּב ףךלהֶא הקְדצ חַרָאְּב רָחְבִנ במ
 ג :אָלַמֲא םהיִתְרְצִאְו שי ! יִבָהֶא ליִחְנִהְל :טָּפְׁשִמ
 ₪ םבלועמ :וָאמ וילעפמ םֶדָכ ֹוֵכְרַד תישאר יל הוה
 4 ןיִאְּב יתללוח תֹוָמֹהְתְדיִאְּב :ץֶרָאמְדקִמ שארמ יִתְכְסְ
 הכ תרֹוָבְנ פל ּועָבְטה םיִרָה םֶרָטְּב :םִמ"ִרּבְכנ תויעמ
 26 1לָבִּת תורֶפע שארו תוצוחו ץרא השע אל"דע יִּתְלְלוח
 גג יצְאְּב :םֹוָהְת יגפילע גוח קב נָא םש םִימׁש יניִכָהב
 ג וקח ו םיל ֹומֹוׂשְּב :םֹוָהּה תונע וועּב לעַממ םיִקָמְש
 ל ּולְצֲא ָהיהָאְו :ץֶרָא ידסומ וקחְּב ויָפורְבעַי אָל םִימָ
 31 :תע"לָכְּב ונפל תקחשמ םיוםוי םיעושעש היָהָאְו ןמָא
 92 :םֶדֶא ןְּבדתֶא יִעָשעְשו וצְרַא לבַתְּב תֶכֲחְׂשִמ

 תתעו
 ירק יבהא 17, החנ א א"ב ז <
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 = רֶסומ ועמש :ּורמשי יכרד יִרְׁשֲאְו ילדועמש םיִנְב הָּתַעְו 3
 | אָכָע דש יל עמש דָא ירשא .ןוערפִתלַאְו ומכחו 4
 יֹאֵצְמ יאצמ יִכ :יָחָתְפ תווזמ רמשל םָי | םִי יִתָֹלִד הל
 | .יאְנשָמילְּכ וׁשְפַנ סמח יאט :הנהימ ןוצר קפיו םייח 5

 | :תָנָמ ּובֲהָא
 0 FX. BD ט

 הָחְבְמ :הָעְבַׁש ָהיַדמַע הָבְצִח התיב הָתְנָּב תומְכְח א ?
 היתרענ החלש :הָנָחְלש הכרע ףא הני הָבְסִמ ּהָחְבִמ 3
 בלרַמֲח הָנַה רי יִתָפייִמ :תַרָכ ימְרְמ יפנ"לע ארק +
 ובע .:יתכסמ ןייב ותשו ימחלב ומחל וכל ול הָרָמֲא ה
 ןוָלָכו ול חלל ץלורסי :הָנְּב ךְרֶרְּב ורשאו ויחו םיִאָתפ 7
 חכוה דאנשיךפ ץל חכות-לַא :ומומ עׁשְרְל חיכומו 5
 קילצט עדוה רוע םֶכְחָו םֶכָחְל ןּת :ְּדַבֶרַאְו םֶכָחל 5
 קבישדק תעדו הָוהְי תֶאְרְי הָמְכִח יג :חקל ףְסייְו
 דשא :םַײַה תוגש צל ופיסייו ימי יִּבְרי יִבְִּכ הניב גג
 תּוליִסְּכ תָשֶא :אָשת ףרבל ּתְצַלו ךל תמכה ְמַכָח וג
 -לע ּהָתיֵּב תפל הבי :המ-העדי-לבּו תות הָיִמִה +
 ובירשימה דרה יֵרְבֲעְל ארקל :תֶרָכ יִמְרִמ אָּפַּכ וט
 -םימ :ול הרמאו ב בל"רַסַחְ הנה רֶסִי יתְפדמ :םתוחרא 5%
 םיִאָפְרְדיִכ עדי אלו :םַעְני םיִרָתְס םֶחְלְו וקָתְמְי םיִבּונְנ 8

 :ָהיֶארק לאש יֵקְמעְב םש
CRP. X.‘2 L 

 :ומא תנות ליִמָּכ ןבו בָאדחמשִי םֶכָח ןּב הָמלְש יִלָשמ א
 ביערודאל :תֶוָמַמ ליִצַת הסדצו עשר תוְרְצוא וליעוידאל
 -ףכ השע שאר :ףּדהָי םיִעָשְר תּוהְו קיהצ שָפְנ הָוהָי 4
 םּדרנ ליִכְשמ ןּב ץיקּב רגא :ריׁשַּת םיִצּורָה די הָימְר ה
 הפכי םיִעָׁשְריִפו קיחצ שאָרְל תֹובְרְב :שיבמ ןּב ריִצָקַב <

WRסמח 0  
 הס יא אינכ צ. 6 'ט יוחיו.35. ה
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 8 "סכַה :בָכְרָי םיעשר םשְו הָכְרְבל קידצ רַכו סָמָח
 ? ל םֹותְּב ךלוה טבל םיִפְפָש ליואו תֹוצִמ חקו בכ
 י לֲאְו תָבָצִע ןתי ןיע ץרק עדו ויּכְרִד שקעמו חט
 11 הפכי םיִעָשְר יפו קידצ יִפ םִיָח רוקְמ :טכְלַי םִתְפֶש
 וג ;רָקַכְּת םיִּנָשּפילָּכ לע םיִנְדִמ רֵרֹעְּת הָאְנַש :פָמֶח
 ו "רַסָח גל טָבְשְו המכה אָצְּמִת ןֹובְנ יִתְפשְּב :הָבָהַא
 וט ןוה :הָבֹרְק הָּתִחִמ ליוָא יפו תַעָדנְפִצו םיִמְכַה זבל
 86 קיִרצ תלְעְפ :םשיִר םיִלד תֶּתְחְמ וע תירכ רשע
 גז רָכּומ רמוש םייחל חַרֶא :תאַטַחְל עַשְר תֶאּובִּת םיִיַחְל
 18 אָצֹומּו רקָשדיתפש הָאָנְׁש הָסַכְמ :הָעְתִמ תחכות בזעו

 9 ףשוחְו עשפילדהָי אל םיִרָכְד בָרְּב :ליִסְכ אוָה הָּבִד
 כ םביִעָשְר בל קיִדצ ןושל רָחְבְג ףָכָּכ :ליִּבְׂשִמ ויָתָּפִש
 1 םָל"רַסָחְּב םיִליואְו םיכר וערי קידצ יִתְפִש :טַעְמְּ
 ₪ :הָמִע בצע ףסוי אָלְו רישעְת איה הָוהְי תּכְרַב ותמי
 24 תֶרֹנְמ :הָבְּת ׁשיִאְל הָמְכָחְו הָמְז תוְשַע ליִסְכָל קוחֶשְּכ
 הכ הרֶפּו ריִכְעּכ זהו םיקידצ תוֲאָתְונָאובְת איה עָשְר
 2 ןׁשְכְו םינשל | ץמחּכ  :םָכֹוע רוסי קידצו עשר ןיִאו
 גז םםיִמָי ףקות הָיהְי תַאְרִי :וָחְלְׂשְל לֵצָעַה ןּכ םֲִעל
 8 וקו החמש םיקידצ תֶלָחֹוּת ::הָנְרְצְקַּת םיִעָשְר תוגש
 ע יִלָעַפְל הָתִחְמּו הוה ךִרֶד םתל עמ :דבאת םיִעְׁשְר
 ל ּ:ץֶרָאנְכְׁשי אָל םיִעָשְרּו טומידלב םלועל קידצ !ןוא

 31 קיִדצ יתְפש :תֶרְכִת תוכפהה ןישְלּו הָמְכָח בני קידצהיפ
 :תיִכְּפְהִּת םיִעָשְר יפו ןיצְר ןְעדְ

 אי ,CNP AL א

 פא אָּכ :טֹוצְר הָמלְש ןְבָאְו הוהְי תֶבָעְת הממ ינאמ
 3 םֶחְנַת םיִרְׁשָיתַמּה :הָמָכָח םיִעונְצתֶאְו ולה אָבִו ןודז
 4 תרֶקְדצו הָרְבְע םיְב ןיִה ליעוידאל .:םְּדְשְו םיִדְנְב ףַלס
 ליצת - - שללו

 ורק םדשי +. 8. איר
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 לפי ֹותָעְׁשִרְבו וְּכְרּד ךשיִּת םיִמָּת תָכְדְצ :תֶוָממ ליִצַּת ה
 :דכְלְי םיִדְב תֹוהְבּו םִליִצַת םיִרׁשי תקדצ :עָׁשְרפ
 61 :הָרָבֶא םינוא תָלָחֹותְו הוקת דכאה שר םֶדֶא תומָּב ז
 = תֶחֶשָי ףנָח ָפְּב :ויָתְַּתעֶׁשְר אבו ץֶלְחנ הָרָצִמ | קיד )
 = הירק ץלעת םיקידצ בּטְּב :ּוצלֲחי םיִכיּדָצ תַעְרְבּו והער י
 יפו תרק םּורָּת םירָשי תַכְרֶכֶּב :הָנִר םיִעָשְר דֵכֲאָבּו 1

 ! תונּובְּת שיִאְו ב בל"ירפַה .והערל ומ :סֶרַהַּת םיִפשר 12

 |* הזז

 עורי ער :ץעוי בֶרְּב הָעושְתּו םעדלפי תֹולְּבְחַּת ןיִאְּב 3

sדובְּכ ךמתת ןח תֶׁשֲא :ַחמֹוב םיעקות אנשו רז ברע  
 ֹורֲאְׁש רכעו דָסַח שיא ושָפְנ למג :רָשְעדּוכְמְתִי םיִציִרֲעְו 77
 :תַמָא רכש הכדצ ער רָקשתַלְעְּ השע עְׁשְר :יִרְזְכֲא 8

 קדוהי תבעה :ותימל הער ףדרמו םייחל הָכָדְצְרַּכ
 עֶר הקהל דיל דָי :דרד יִמיִמְּת ונוצרו בלדישקע גג
 הפי הֵׁשֲא רוח ףַאְּב בֶהָו סמ :טְלִמנ םיִקידַצ ער 22
 םכיִעָשְר תָקּת בוטיידא םיקידצ תות :םמ תַרָסְו 3
 :רוסָהַמְלְְדִא רשימ ךשחו דוע ףסונו רָּפְמ שי :הָרָבָע א
 והָבְקִי רָב עגַמ :אָרֹי אוה"סג הוָרמ ןשְרִת הָכְרְּבְַשִפִנ ₪
 ןיִצְר שקבו בוט רֵהְׂש :ריִּבְשמ שארל הָכְרבּו םוָאָכ ז

 הָלָעָכְו לפי אּוה ּורְׁשְעּב חטוב :ּנָאֹובְת הָעָר ׁשֶרדְו
 -סכחל לייא דָבעְו חור-לַחו ותיּב רכע :ּחָרפ םיָיִדְצ
 קידצ ןה וםָכָה תושְפְ הקל םיוח ץע קידצ יִרפ :בל ? 9

 :אָטוחו עַשְרֶיִכ ףא םלשי ץֶרָאָּב
 .Car. XU םי ב

 קיפ בוט :רַעָּב תהכות אנושו תעָּד בֶהֶא רֶסּומ בהאא ג

 עַשְרְּב םַדֶא ןוכייאל :עְׁשרי תֹומזְמ שיאו הָוהימ וצר 5
 ברכו הלעּב תדע לי תשא :טימידלפ םיקידצ שרש] +

rR ae:ויתומצעב  

 :רָבָר הָכַכָמ הּורמָאנְו דופְדהַלְִמ ליִכְר ךלוה :ׁשיִרֲחי ו

 יה םוקמב יא +. 25. איר
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 ה תֹולְבְחַּת טַפְׁשִמ םיקידצ תוְבָשְחִמ :הָשיִבְמ ויָתֹומְצַעְּב
 6 זביִרָש יפו םֶּדיבְרֲא םיעשר ירבד :המרמ םיִעְׁשְר
 ז יִפְל :דמעי םיקידצ תיִבּו םֶניֵאְ םיִעָשר ךיִפָה :םליצי
 : דלק בוט :בל הָיָה בל-הועו שיא-ללהו ולָכׂש
 וקמְב ׁשפנ קידצ עדי :םֶחְלְירַסְְו דַכַּכְתִמִמ ול דב
 גג ףּדְְמו םְֶל"עפשי ותָמָרֲא דבע ירכא םיִפָשְ מחר
 9 םיקידצ שָרשְו םיִעְר דצמ עָשְר דמָח :בֶלרַמַח םיקיר
 8 ירפמ :קידצ הָרְצִמ אציו עֶר שקומ םיִתְפָש עַשְפְּב תי
 וט לא ּךְרד ול בושי םרָא-יד לּומְְו בומיעְּבְש שיַאדיפ
 6 וסע עַד םיכ לייא :םָכֲה הצל עמש ויניִעְב רֶׁשֵי
 גז םיִרָקְׁש דעו קדצ דיג הָנומֲא ַחיִפָי :םּוְרָע ןולק 2 הָסכְ
 ו :אפרמ םיִמָכַח שלו בֶרח תורְקְדִמְּכ הָמוּב שי :הָמְרִמ
 כ הָמְרמ רָהָׁש ןושל הָעיֹנְרַא-דעְו דעְל ןוָּכִּת תַמַאדתפְש
 1 4% הָנֲאזאְל :הָהְמׂש םיִלְש יצעילו ער-ישרהדבלב
 22 הקט"יתפט הָוהְי תֶבָעוִת :עֶר ואלמ םיִעְׁשְרו ןיא"לַּ
 3 םיִליִסְּכ בלו תַעָד הָסַ םּורְע םֶדֶא ונוצר הָנומָא ישע
 24 :םַמְל הָיְהִּת הָיִמְרְ לשמה םיצורהידי :תלוא אָרְקִ

 לק רתְי החמש בוט רֶבָדְו הָוחְשַי שָאבְלְב הֶנאָד
 2 קרמר ְךֵרֲחַיאְל :םעְתּה םיִעְׁשְר ךרדו קיִרצ והערמ
 28 ְךֶרָרְו םייח הָכָדְצ תַכֲאְּב :ץורח רי םָד דרו ודיִצ

 :תומדלא הבית
 ו .Caz. XT גי

 2 א שיִאיפ ירפמ :הָרָעְנ עמְׁשאְל ץל] בא רסומ םֶכֲח כ
 3 וָׁשְפַנ רמש ויפ רצנ :סֶמַח םיִדְנְב שפנו ביס לכא:
 4 שפנו לצע ושפנ ןיאָו הָואְתִמ :ול"הָתחמ ויִתּפש קשפ
 ה ׁשיִאְבִי עשְרְו קידצ אנשי רקשרמד :ןָשְרִּת םיִצְרָח
 6 ;תאָטַה הלכה הָּעְׁשִרְו ְךְרָּדימְּה רצת הק ;ריִּפְחיְ

 שי -
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 ׁשיִא-שַפנ רֶפָּכ :בֶרןוָהְו ששורפמ לכ ןיִאְ רשַעְתִמ שי 8
 רנו חַמשַי םיקידצירוא :הָרְעִג עמשדאל שרו רשע :
 :הָמְבָח םיִצְעְנְתֶאְו הצמ ןתי ןודופיקר :דערי םיעשר י
 הָכְשִמִמ תלחות :הָּבְרִי ךידלע ץכקו טעמי לבהמ זו ןח
 ול לֵב רבדל ב :הָאְב הָואָּת םייח ץעו בל הֶלַחַמ ו
 .רוסל םִיַח רֹוָלְמ םֶכָח תרות :םֶלְשִי אּוה הוצמ ארו 4
 :ןְתיִא םיִדְגְּפ ךרדו ןֶחְרְתַי בוטילַכש ּותְוְמ ישקממ וט
 עָשְר אמ :תָלְוא שר לוסכו תעֶדְב השי םרָע-לְכ !
 רסומ עֶרֹופ ןולקו שיר :אפְרמ םינּומָא ריצָו עֶרֶב לפי 8
 תַבעֹותְו שָפִנְל בעת היה היא :רָּבְכִי תחכות רַמׂשְו 9
 םיִלסְכ הע םֶכְחְויִמְכִחְדתֶא ךולה ער רוט םיליסְּכ כ
 :בוטדיסלשו םיקידצהתֶאְו הָעָר ףּדַרִּת םיִאָטֲה עי 2
 לָכאדבְר :אטוח ליה קיל ןופצו םִינָבינְּב ליחע בוט ?
 אנוש וטבש ךשוח :טּפׁשִמ hia הָפְסְנ שיו םישאר ר 7

 ןטבּו ועפנ עבְׂשְל לכא קירצ :רקימ רחש ובָהֶאְו ב הכ
 ירָבְחָּת םיִעָשְר

 .Car. AIV די ףו

 ףלוה ּנָכְרָהִת ָהיֶריְּכ תֶלּואְו הָתיֵב הָתְְּב םישְנ תומְכַח א ג
 רמה לוואי :והזוב ויכרד וולה הוהי ארו ורשיִב 3
 רָּכ םּוְבִא םיִפְלא ןיִאְּב :םֵרומְׁשַּת םיִמָכַח יִתְפָשְו הָוָאנ 4
 ַחיֵפיְו בכ אל םינמַא דע :רוש ָכְּב תואּובָּת-בְרָו ה
 :לסנ ובל תעדו ןיִאְו הָמְכָח ץֶלשקּב :רָכָׁש דע םיִבָנְּכ 5
 תַמָכָח : עדת .תעדיהלבו ליִסְּכ שאל דנמ ךל 2
 ץילי םילא :הָמְרמ םיליִפְכ תאו כר ןיֵבְה םָּע 5
 ותָהְמְׁשְבּו וְׁשְפנ תֵּרְמ עדו בל . :ןֹוצָר םיִרָׁשי ןיבו םָׁשֲאי
 :ַחיְרפִי םיִרְׁשְי לָהֶאְו דַמָׁשִי םיִעְׁשְר תב :רָז בֶדָעְתַידאְל גו
 דג :תוְמיִכְרַּר ּהָתיִרֲחָאְו שאפל רֶׁשָי ךרד ש וג

 קחשב === ו
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 ג4 ויכרדמ :הָח הָחְמִׂש ּהָתיִרֲחַאְו בלהבאְכִי קהשּב
 וט רֵבּד"לָכל ןימָא יִתְפ :בוט שיא וילָעַמ בל גוס עַבָשי
 ג רכַעְתִמ ליִסְכּועְרִמ רֶפְו ארי םֶכִח :ורְשֶאְל ןיִבְי םורעו
 ו :אגְׂשי תוגמ שיאו תלוא השעי ,םיפא"רצק :חטובו
 18 ביער וחש .:תעד ּורּתְבַי םימורעו תָלַּוא םיִאָחְפ ולח
 כ אנׂשיּוהערלדסנ :קידצ ירעש"לע םיִפָשְר םיבוט ונפל
 21 םיינע ןנוחמו אָמּוח הערל-וב  :םיָכְר רשע יבָהְאְו שר
 2 בוט ישרה תַמֲאְו דַסֲחְו ער ישר שתי אולה .:וירשא
 . :רוסחמל דא םִימַפְׂש רֶבְדּו רֶתומ הָיָה בָצעחלְבְּב
 + תושָפְנ ליִצמ :תֶלּוא םיִליִסכ תֶלְא םֶרְׁשְע םיִמְכָה תֶרַטִע

 2 דב

 9 ןעדחמבמ הָיהְי תֶאְריִּב :הָמְרַמ םיִבָוְכ הפו תמא דע
 ₪ רומל םַײה רוקמ הֶוהְי תארי .+הפחמ היה וינְבְלּ
 5 םואל םֶפֲאְבּו ךלמדדתרךה םעְדְדבְרְּכ :תֶוָמ ישקממ
 9 םביִרָמ חּור-רצקו הנובתדבר םִיַפַא ְךֶרֶא :ןִזַר תתחמ
 4 האנק תִמְצִע בקרו אפרמ בל םיִרָשְב . :תֶלְא
 33 הָהדי ותָעְרְּב :ןובא ןנח :ּודְּבַכְמּו והשע ףרח לד קש
 ₪ םֶרְקְבּו הָמְכָה הנ ןֹובְג בלְּב :קידצ ותֹומְב הפחו עשר
 4 :תאַטֲ םימָאל דסחו וג םַמֹורְּת הקדצ :עֶדְות םיִליִסְּ
 הל :שיכמ הת ותרבעו ליכשמ דְבַעְל דלמְרוצר

 ומ .CAP. XV ומ

 2 ןושְל :ףָא-זהלעי בצלרַבְדּו המח םיִׁשָי ךר--הנעמ
 3 םוקמדלְכְּב :תלְֲא עיִבִי םיִליִסָכ יפו תַעְד םיִטיֵ םיִמָכַח
 4 יח ץע ןושל אפרמ :םיבוטו םיִעָר תופוצ הוהי יניע
 ה רמשו ויִבָא רסומ ץאנ לייא :חּורְּב רֶבַש הב תלו
 6 עָשְר תֵאּובְתְבּו בר ןְקֵח קידצ תיִּב :םֶרְעַי תחְכות
 ז :ןכיאל םיִליִסְּכ בָלְו תַעָד וו םיִמָכֲח יתפש :תָרָבֲע
 פ תֶבָצֹת :ונוצְר םיִרָׁשי תַּקְפְתו ָֹוהָי תות םיִעָשְר הב
 הוהי ה
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 שבש ףא הָוהְי דג ןודבָאְו לואש :תּומָי תחכות אנוש חַרָא וג פל עֶר רפמ :בַהאי הקדצ ףדרמו עשר דרד הו י

 םימְכֲח"לֶא ול חכוה ץל בהָאיאל :םֶרֶאנָב תוְבְלְיִכ ו
 :הָאַכנ חור בלדתַבְצְעְבו םִנְפ בטי חמש בל לו אל
 ימילָּכ .:תָלוא הרי םיִליִסְכ ינפו תעְדְרשקבי ןובנ בל ג
 תאְרְיִּב טעְמיבֹוִמ :דימָה הָּתְׁשִמ בלדבומו םיִעָר נע ו
 "הָבַהֶאְו קֶרָיתַהְרֲא בוט וב הָמוקְמו בר רצואמ הוה וז
 ןדְמ הַר הָמֲה שיא :ְביהָאְְשְו םובָא רושמ םש ו
 חַרָאְו קֶדָח תֹכְׂשִמַּכ לֵצְָךֶרָד :ביִר טיִקְשּו םיפא ְֶּרָאְו ו

 ווב םֶדֶא ליִסְכּו בָא-חֿמְשִי םֶכֲח ןֶּב :הָלְלִס םיִרָשָי ב
 :תֶכְלירְׁשִי הָנובּת שיִאְו בלדרַסְחְל הָחְמִׂש תֶלְוִא מא זו
 הָחְמש :םָקְּת םיִצָעוְי בֶרְבּו דס ןיִאְּב תובָשָחִמ רֶפָה ₪
 םִיָה חרא :בוטדהמ .פעְּב רָבָדְו ויֵפ-הנעַמְב שיאל 4
 םיִאְג תיִכ :הָטְמ לואְשִמ רוס ןעֶמְל ליִכְשִמְל הָלֶעַמְל הכ
 תֹובְׁשְחַמ הֶוהְי תַבָעִּת :הנְמְלַא לּובְג בצי הוהי הפי ₪
 אנוש] עצב עצוב ותיִּב רכע :םַעְניִרְמִא םיִרֹהָמּו עֶר הז

 ץיִּבַי םיִעָשְר יפו תָֹנעל הָגְהִי קידצ בל ::ְהיחִי תָנָתִמ 8
 :עָמְשִי םיקידצ תֶלַפִתו םיִעְׁשְרְמ הָוהְי קּוחְר :תָעְר

 ןוא :םֵעְעְְׁשַרְת הָבֹוט הָעמְש בקדחמשי םיניעדרואמ 3
 רסומ עֶרֹפ :ןיִלַּת םיִמָכָה בֶרְְּב םַײַח תחכות תַעָמְש 2
 רסימ הָוהְי תארי :בל הָנֹוָק תחכות עמושו ושפִנ סאומ 3

 | | :הֶוָנע דובְכ נפלו הָמְכָח
 Caz. XVI. IW זמ

 ׁשיִאיִכְרדלְּכ :ןושל הנעמ הָוהְימו בלדיכרעמ םֶרָאְל א ל
 נפח ףישעמ הָוהְידלֶא לג :הָוהְי תוחור ןכתו ויני ך 5
 זכויל עָשְרְ ו הְנָעִמל הָוהְי לעּפ לכ .:דיתבשחמ +
 הדק אָל דיל די בקדהבְולְּכ הוה תבעה :הָעְר ה
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 | תָרב :עֶרמ רוס הנה תארי וע רפי תמו סב
 8 טעֶמ בוט ותא םֶלָׁשָי ובֹוא-דסג שיָאדהכָרּד הוה
 ! םֵׁשֲחי םֶדֶא בל :טפשמ אֵלְּב תואובת בֶרֹמ הָהָרַצְב
 ' טפשִמב ךְלמייתְפשילע טס ודע ןיכ הָהָר
 a 1 "לכ ּוהׂשֲעִמ חוהיל טְפְׁשִמ ינאמוו םֶלָפ :ויפלעֶמַי אַל

 ג: וכי הָקְרְצְב יִּכ עַׁשָר תשע םיִכְלִמ תָבַעיִּת :םיִכינְבַא
 ו : םֵהֲאי םיִרָשְי בדו קָדָצייתפש םיִכְלִמ ןיִצְר אפ
 וט "ינפירואְב .:הָנְהּפַכְי םֶכְח שיאו תֶומ"יכאקמ ךלמדתמַה
 16 בוטדהמ הָמְכֲחהֹנַכ :שֹוקְלַמ בַעָּכ ונוצרו םייח למ

 וז דפ םיִרָשָי תֶלְסְמ :ףְכָכמ רֶחְבִנ הניב תנו ץורְחמ
 ו ינפלו אנ רבש-ינפל * :ופְרד רצנ ושפנ רמוש עָרמ
 ונ ללש קלחמ םִינעְתֶא חורילפש בוט :חור הב ןולָשכ
 כ הוהיַּב חטובו בוטדאַצְמי רָבְדדלַע ליִפַשמ :םיִאְג"תֶא

 גג :חקל ףיקי םיִתְפש קמ ןבְנ ארק םְכםְכְתק ווָרְׁשַא
 23 םֶכָה בל :תָלוא םיִלְוֶא רסומו ויִלָעְּב לָכְש םייח רוקמ
 24 דירמא שבד-ףוצ : הקל ףיִמי ויָתְפְש"לעו והיפ ליִּכְש
 הכ יִנְפְל רֶשָי ְךֶרָּד שי :םֶצָעְל אפרמו שפל קֹותָמ םעָ
 5 ףכָאיכ ול הֶלָמַע לַמָע שפנ :תֶומְדיִכְרִד ּהָתיֵרֲחַאְו שיא
 וז שָאְּכ ויתפָשדדלעו הָעְר הָרּפ לַעיִלְּב שיא .: והיפ ויָלָע
 8 :ףולא דירפמ ֹנֶרנְו ןודָמ חלש תוכְפְהּמ שיא ֹ:תָבָרָצ

 % הצע + בוטדאל ךִרָדְב וכיִלוהְו והער הָתַפָי םֶמָה שוא
 גו תֶרמְע :הָעְר הָלִּכ ויתָפְט ץֶרק תוכּפְהִּת בשְחל יי
 ו םםיפא ךרֶא בוט :אצְמִת הקדצ ָרָדְּב הביש תַרְאְפִת
 33 לֶרוגְהדתֶא לוי קיַחַּב :ריע דָכלִמ וחורְּב לשמו רוְּבִמ

 :וטָפְׁשִמ"לָכ הוה

© oo (4 

- 

 ןי .Car. XVI זי
 2 א דָבַע :ביִרייֲחְבִז אֵלְמ תיַּבִמ ּהָבְדהְוְלַשְו הָבֵרֲח תפ ביִמ
 ליכשמ אצה
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 :הֶלָחְנ קְלֲחִי םיחא ךוְתְבּו שיכְמְךְבְּב לָשְמִי ליִּכְשַמ
 בישקמ ערמ :הָוהְי תוכל ןחבו בָהְזל רוב ףַסָּכִ ףֵרָצַמ 5 /
 ףרח שרל נעל :תוה ןושלדלע ןיזמ רָכָׁש ןָא-תַפְׂש-לַע ה
 זנב נב םיִנָקְו תֶרֲמִע :הקע אל ריאל חמש והשע 6
 ףֹא רֶתִי תפש לבל רואניאל :םֶתובא םִנָּב תָרָאָֿפַתְו 7
 -לֶא וילֲעב יניעב חשה והובא :רָקָׁשיתַפְש בידְנלדופ 8
 הנשו הבְהִא שקבִמ עטְפהַסַכְמ :ליכשי הנְפ רשא-לָּכ 9

 ליִסְּכ תֹוָכַהַמ ןיבמְב הָרְעְג תחת :ףולא דיִרְפמ רֶבְרְב י
 שנפ זבח ירזָכַא :דָאלמו עֶרׁשָכַבי ירמ | ךֶא :הֶאַמ כ
 תַהָּת הָעְר בישמ :ותלואב ליִטכ-לֲאְו שיִאּב לוָכַש בד ו
 ןודמ תישאר םימ רטופ :ותיִּבִמ הָעְר שמאל הבוט 4
 קידצ עישרמו עְׁשְר קידצמ שיט םיִרָה עלתה נפלו וט
 לליסכ-דיְב ריחמ לחהמל :םהינשדדסנ הוה תַבֵעֹות 1
 הָרָצְל חֶא עֶרָה בהא תַעלֶכְּב :ןִא-בְלְו הָכָכֲח תונָקל וז
 :והער ונפל הָבְרָע ברע ףָכ עקת בל"רסח םָרָא רק /
 -ׁשָכע :רְבׁש-שבְמ וחתפ היבנמ הָצמ בָהֹא עׁשפ בַהֶא כ
 דלי :הָעְרְּב לפי ונושלב ְפְהנו בוטאָצְמ אל בל 1
 בטי חמש בל :לְָנ יבא חמשי אלו ול התל ליִסּכ 2
 חָקי עשר קחמ דחש :םֶרָשְּביִּת הָּאְכְנ חור הנ יג
 לט יגיעו הָמְכַח ןיכמ ינֶפתֶא :טָפְׁשִמ תֹוָחָרָא תומָהְל ₪
 םג :ותדלויל רממו ליקכ ןב ויבָאְל םעכ :ץֶרָא-הצקּב לק

 ףשוח :רֶשיילע םיִביִדְנ תוכַהְל בוטדאל קיִדצל שופ
 ילוַא םג :הְנובְּת שיא חורדדרקו תַעָד עדי ויָרְמֲא 8

 :ןָבָנ ויָתְפַש םטא בשחְי םָכָה שירחמ
 .Car אחז חי הי
 ץפחי--אל :עֶלגתִי הָיְשּותחילְכְּב דָרְפִנ שכבו הואָהְכא 2

 אָב עָשְר אֹובָּב :ובל תלְגְתַהְכִיבא יפ הָנּובְתְּב ליִסכ 3
 "סג
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 4 שיָאדיפ יֵרָבַּד םיִקְמִע םִימ :הָפְרַח ןֹולְקדםעו ובד
 ה תֹומַהְל בוטדאל עֶׁשָריִנְפ תַאְׂש :הָמְכָה רוקמ עבנ לַחנ

 6 תֹומְקַהמְל ויפו ביִרְב ּואֵכְי ליִסְכ יתפש טָפְשִמַּב קידצ
 4 יִרְכִד ֹוׁשְפַנ שקומ ויָתָפְׂשו ולהְתחמ ליִסְכ יִפ :אָרָק
 9 הָּפַרְהַמ םג :ןָטְבְְדירדח וָהָרָי םהְו םיִמָהְלְתִמּכ ןנְר
 יעל :תִחְׁשִמ לעבְל אוה חֶא ֹּתְכאֵלְמְ
 וג וע תירק רשע ןוה :בָנְשַו קיִּלַצ ץורְייוב הָוהְי םש
 וג שיא-בל הב רֶבָשיִנְפל ::ֹותַכְשַמְּב הָבָנְשַנ המוחְכו
 13 דאיה תֶלָוַא עמשי םֵרָמְּב רֶבִּד בישמ | :הָונע בכ נפל
 4 יִמ .הֶאְכִנ חורְו ּוהְלֲחִמ לֵכְלַכְי שיִא חור :הָמְלְכּו ול
 וט :תַעְד-שָקַבּת םיִמָכַח וו תַעָד"הְנְקִי ןובג בל :הָנָאְש
 גז ןושארה קידצ נה םילודנ ןנפלו ול ביקרי םֶרֲא ןתמ
 9 ןיבו לָרֹגַה תיֵּבְׁשִי םיִנָדִמ וורָקֲחְו והער אבי בירב
 19 ָהיִרְבְּכ םיִנוְדִמּו ועדתַירְקמ עָשְּפִנ חֶא :ריִרְפִי םימּוצע

 כ ויִתְפְש תַאּובת מב עָּבְשִּת שיִאזדיפ יָרְּפִמ | :ןומרא
 25 אָצְמ :הירפ לכאי יִבָהֶאְו ןושל"דיּב םייחו תומ עב
 9 שָרירָבְי םיִנָּחִת :הָוהְימ ןוצר קפינ בוט אָצְמ הָׁשֲא
 % בהא שָי] עעורתהל םיער שא :תוש הע רישָש
 :הָאמ קב

 טי .Car. XIX םי

 2 א בג ליִסְכ אֹוָהְו וּתְפַׁש שקעמ ומתּב ךלוה שר בוט

 3 םֶדֶא תֶלָוַא :אטוח םִָלְנרְּב ץֶאְו בומדאל שָפִנ תעְדְאלּב
 + םיכר םיער ףיסו וה :יבל ףעןו הָהְי"לַוכרד ףלסת
 ה םיבְזְכ היפו הקני אל םירקש דע :דְרֶּפי ודערמ לדו
 6 :ןתמ שיאל ערָה"לְכְו ביִדְניִנּפ לחי םיּכר :טלמי אָל
 ז ףדרמ ונטמ ּוקחְר והערמ יכ ףא והָאנש | ׁשְריֵחַא לכ
 8 הָעְבּת רמש ושפנ בקא בקזהנק :הָמַהדאל םיִרָמָא

Tonesאצמל  
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 :דבאי םיִבְִּכ חיפיו הָכָי אל םירקש דע :בוטיאצמל 9
 :םיִרְׂשְּב לשמ | רבעל-יכ ףא טעה ליסכל הואניאל י
 םָהנ :עשפלע רבע ותראפתו פא ךיראה םָדֶא לָכׁש 4
 ב ויִבֲאל תה :ּונוְצְר בשעדלע לכו ךלמ ףנ ריִפָכַ 3
 תובא תלחנ ןוהו תיפ :השא ןנידמ דרט ףלדו ליקָּכ 4
 שפנו המדרת ליפת הֶלצע :תֶלְכְשמ השא הָוהְיִמ וט
 ויכרד הוב ושפנ רמש הָוצמ רמש :בעֶרה המר פ
 נב רפי :ולדבלשי ולמגו לד ןַה הָוהְי הולמ תמי 17
 הָמְחְילַרִג :ינשפנ אָשִ"לא ומיִמֲהלֲאְו הוקת שיחכ ופ
 לב הצע עֶמׁש .:ףסות דועְו ליֵצתיסַא יִּכ שנע אשנ כ
 -בלב תֹובְׁשֲהַמ תוָּכר :ִּדְתיִרָחַאְּב םכְחֶת ןעמל רקמ ו

 םֹוטו וָּדְסִח םָרָא תֶוָאִּת :םּוקַת אוק הֶָוהְי תצעו שיא
 קפל ןיל*עבשו םייחל הָוהְי תארי :בְוְכ שיאמ שב ג
 :הוכישי אל והיִפדלָא"סנ תחלצכ ודי לצע מט :עֶר 4
 "רּרשמ :תעד ןיִבָי ןוכנל חיכוהו םֶרֶעי יִתַפּו הָּכת ץל 5
 טמשל נְּבלַרֲה :ריפחמו שיכמ ןפ םא חיִרְבִי בָא יז
 יפו טפשמ ץילָי לעיל דע :תעד"ירמאמ תוגשל רָמומ 3
 ;רומלהמו םיִטָּפְש םיִצְלל ּונוְכְנ | :ןוָא-עלבו םיִלָשְר ל

 :םיִליִסְכ ונָל
CaP. XX. 5 

 ריִפָכְּכ םֵהנ :םָּכִחַי אל וב הָנְׂש-לְכְו רכש המה ןַײה ץלא ל
 תרֶבׁש שיאְל רובְּכ :שפנ אטוח ובעת למ תמיַא 5
 ילאָשי שרי אל לצְע ףרחמ :עלנתו ליואלְכְו בירמ +
 הבת ׁשיִאְ שיאדבלב הצע םיקמע םימ :ןיֶאָו ריצְפּב ה
 יִמ םיִנמָא שיאו ודְסַח שיא אָרְקְי םֶדאדבְר :הָיְלְדָ י
 ףלמ :וירָחַא ונְב יֵרְׁשַא קיד ימת דלַהְתִמ :אָצְמְו
 "תיִּכְ רמאוזימ :עֶרהלּכ ויניִעְב הָרָומ ןיד-אפכ"לע בשוי 9

eens cAיבל  
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 + תֶבֹוּת הָפיִאְו הָפיִא ןֵבָאו בָא :יִתאָטַחְמ יתרה יכל
 ג -םֵאְו סא רעֶנירְּכנְתי ויָלָלָעַמְּב טנ :םָהיִנְׁש-םִג הנה
 . :םהינשדסנ הֶׂשָע הוה האר ןועו תמש ןא :ולעּפ רַשִי
 13 עב :םֶחְלייבְש ףיניע חַקּפ שרוח הֶנַׁש בֵהָאּתלַא
 ו -בֶרְו בֶהָו שי :לָלַהְתִי א ול לואְ הנקה רֶמאֹי ער
 15 ךֶז ברעיפ ודנביהקְל :תעֶדייִתְפש רק ילכו םנינפ
 גז רחאְו רֶקׁש םֵחָל שיאל ל :והלבח םִירְכָנ ְךעֶב
 16 תרולבָחַתְב ןוּכת הָצְּב תֹובְׁשֲחִמ :ץֶצָה והיפיאלַמ
 19 יֵמָפְׂ התפלו ליכר ףלוה דומ"הלוג :המחלמ השע
 כ :ךשח שיא ורנ עדו ומ ִבָא ללקמ :בֶרְעִתִת אל
 3 א דרה אל הָמיִחֶאְו הנוׁשאָרְּב תלתבמ הָלָחִ
 2 הוה תבַעוּת :ךל עשו הוהיל הוק עֶריהָמְלַשַא רמאת
 24 רֶבניַרעְצמ הוהיִמ :בוט"אל הממ ינזאמו ןבָאְ ןְבָא
 הכ רֵחַאְו שָדְק עלי םֶרֶא שקומ :וכְרּד ןיבחהמ דא
 א םבהילֲע בש םכָק למ םיעשר הַרמ :רָקבְל םיִרד
 א רסח :ןמָבייֵרָדַח-לְּכ שפח םֶדֶא תַמשנ הוהָי ךנ :ןפֹוא
 99 םיִרוחב תֶרֶאְפִּת ואְסַּכ דָסַחַּכ דַעְסְו ךְלִמדורצְי תַמָאְו
 ל עֶרְּב קיִרְמִמ עֵצְּפ תֹוָרְּבַה :הָביִש םינק] רֶהָהְו םחכ
 :ןטבדירדח תֹוכמּו

 אה Cap אא. אכ

 א וי ץפחנ רְׁשֲא-לָכזלע הוה ְךֶלמ"בְל םִימדיִנְלָּפ
 < הקדצ השע :הְוהְי תובל ןכת וניִעְּב רשי שיא ךֶרָד"לְּכ
 4 ךנ בלדדבחרו םניע םור :חַבְממ הוהיל רֶחְבְנ טפשמו
 ה דִּדַא ץֶאילכְ רֶתמְלִדא ץּורח תוְבְשִחמ :תאָמַה םיִעְׁשְר
 6 דישקְכְמ ףדנ לבה רקש ןושְלִּב תורְצְא לַעָפ גרְסְחַמְ
 ז :טֶפְשִמ תושעל ּוָאְמ יִּכ םרֹוו םיעשְריידש :תֶמ
 + -לע תָבׁשְל בוט :ולַעּפ רש דר שיא ךרד ךפְכפַה

 תנפ Pen היורו ו
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 -הָתְוֶא עֶׁשְר שָפְנ ורָבָה תיכו םינָדִמ תֶׁשֲאמ ןְנתנפ י
 ליֶכְׂשַהְבּו יִתָּפמּכְחְי ץכׁשנעְב :והָעַר וניִעְּב ןחידאל עֶר ו
 ףלסמ עשר תיִבְל קידצ ליִּכְשִמ :תַעָד חקִי םֶכָחְל ו>
 אָלְו אָרְקִי אוקדסנ לדדתקעמ וא םמא :עֶרָל םיִעָשְר וג
 +הש המח קב דַחְשְו ףָאהּפְכִי רב ןתמ הנע 4

 םֶרֶא א ילעְפְל הָתִחְמּו טפשמ תשע קידצל הָחְמש
 רֹוכְהָמ שיא חו םיִאָּפְר להקּב לָּכְשַה ְךֶרָדמ הצו וז
 קידצל רֶפָכ :ריׁשֲעי אֵל ןמְשְוַי בהא הָחְמש בהא 8
 רָבְדִמ ץֶדָאְּב תָבָׁש בוט :דנוב םיִרְׁשָי תַחָתְו עָשְר 9

* 

 טקה הב ןְמׁשְו דָמְחְנ | רָצוא +:סַעָבְו םיִנְוְדִמ תֶׁשֲאַמ כ
 זכייה אָצְמי סו הקדצ ףדר :ּוָעְלַבְי םֶדֶא ליס

 וע דָרּנ םָכָח הָלָע םיִרּבָג רע | | ודובְכְו הָכָרְצ =
 ריהָי דו :ושְפִנ תוְרְצכ רָמש יִנושְלו ויפ רמש :הָחְמְבמ

 -יִכ ּנָהיִמְּת לֵצָע תֶואָּת :ןֹוָָז תֶרָבָעְּב הָׂשֹע ומֶש ץל הכ
 ןפי קידצו הָוָאִת הָואָתַה םיִהילְּכ :תושעל יָד יִנָאַמ 5

 :ּטָאיְבְי הָמְְבִיִכ ףא הבעות םיעָשר הבָו :ךשחי אָלְו
 שיא שה רֵּבַדְי חצנל עמוש שיאו דבאי םיִבָכידע כ,
 ןיאָו הָמְכֲח ןיא .:ויכרד ץכָי | אוה רֶׁשְו ונָפְּב עשר ל
 הדָמָחְלַמ םָול ןֶכִמ פוס :הָוהְי דל הָצִע ןיאו הנו 3

 :העושתה הָוהיִלְו
 קאר וז "בפ בח

 ריִשָע :בּוט ןח בָהְומו ףֶכָּכִמ בר רָשֶעִמ םֶש רֶחְבנא ג
 רֶתְסִפ הָעְר הֶאְר ! םַרְל ::הֶוהְי םֶלְּכ השע שנפ שו 5
 דבְכְו רשע הוה תארי הנע בקע :ּׁשנעַה יִרְבַע םיִִתְפּו 4
 :םהמ קַהְרי ושפנ רמוש שקע דרַדְּב םיחפ םִִנַצ :םיִיַחְו ה
 :הָנְמִמ רוסי=אל ןיקזוידיפ םג וָּכְרד יפהלע רענל ךנָח <
 ערה :הנלמ שיאל הול רבע לושְמְי םׁשְרְּב ריש |

 הלוע
 ירק רתסנו +. 3. בייכ ירק סרד ₪44. ירק זיכי +. 22. הפר הה +. 22. ירק םינידמ צ. 9. 19. איכ
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 י אה ןיע-בומ הָלְכִ ֹותָרְבָע טְבְׁשְו ןוארוצקו הָלע
 י תֹבְׁשִו ןודִמ אציו ץל רג :לדל ומְחְלִמ ןתְניִּכ ךְרב
 וג יגיע למ יהער ויִתְפִש ןח בלדרוהט בא לקו ןיד
 ₪ יִרָא לצע רמָא :ךנב יִרָבִּד ףלסה תעֶד הצג החי
 14 םועְז תרז יִפ הָּקְמַע החוש :חצְרֶא תובחר וְּב ץוחב
 וט רקומ טָבש רעְניבֶלְּב הָרושק תָלְנא :םָשלּפי הוה
 6 ֶא רישְעְל ןתנ ול תוָּבְרִהְל לד קשע זונממ הָנָכיִחְר
 וז תיִשָּת ךְּכַלְו םיִמָכַח יֵרְבּד עַמְשְו נָא טה :רוסֶחמְל
 18 לע וי ּנָכי ְךנֲמבְּב םֶרֶמְׁשּתהִּכ םיִענְכ :יִתְעַרְל
 ופ דףא םויה ְּדיִתְעַדוה ּףָהטְבִמ הָוהיִּב תֹויָהְל :ּיִתְפְש
 גג עיִדוהְל :תַעָדְותֹוצֲעַמב םושלָש ְּליִתְבְתְכ אָלַה :הָתֶא
 :ףיִחְלְשְל תָמָא םיִרָמֲא ביִשָקְל תַמָא יִרְמִא טשק
 ₪ יכ :רעָשב יָע אּכדְתדלַאְו אוקילד יִּכ לְלֶזְנִתַלַא
 ג ערְתִתִ"לא :שָפְנ םֶהיִעְבְקתֶא עֶבָקְו םֶביִר ביִרָי הוה
 הכ ףֶלֶאָתְְִָּפ :אֹובְה אק תומח שיאדתֶאְו ףָא לֵעְּביהתַא
 8 םָב"יִעְקְתְב יהְת-לַא ִּשְפִנְל שקומ ּתְחְקְלְו ותחרא
 גז ְבְכָשִמ חָקי-הְמלםֵלשלְךְליִא-סִא :תוֶאְשִמ םיִבָרָלַב
 תזה :ףיתובא יׂשָע רשא םֶלוע לב גַפַת"לַא ְּדָתָחַּתִמ
 בָצְיְתִיילַב בָצְיִתַי םיִכְלמפל ותְכאַלְמְּב ריקִמ | שיא
 :םיִכְׁשֲח נפל

CaP. XXHW AQכ  

 א :ףינפל רׁשֲאדתֶא ןיבת ןיפ לשומדתָא םוחלְל בשח"יכ
 3 ןָאְתַּת--לַא :הָתֶא שָפְנ לעבדדסא ָעְלְּב ןיִכש תמש
 4 רישָעַהְל עניתידלַא :םיִבְוְכ םֶהְל אּוהְו .ויָתמִעְטַמְל
 ה -הֶׂשֲעְי הֶׂשָע יכ ניאו וב | ףיניע ףועָתָה ולָדֲה ךַתְנּכִמ
 6 םםֶחָליִתֶא םְַלִּתחלַא = :םימָׁשַה ףועו רֶׁשֵנְכ םִיָפנְכ ול
 is ז וׂשְפנְּב ךעָשדמָּכ | יִּכ :ויתמעְטמְל וָאתת-לַאְו ןיע עֶר

 ירק ויתחרא ז. 25. ירק םישלש +. 20. יוריתי צ.8. 11. 14. ב"כ

 70* ירק ףועי 4. תנתאב חהפ 914. ירק ףיעחה +. 5. ניכ
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 תפ :ךמעילב ובל ךל רמאו הָתָשְו לָכֲא אָהָכ 5
 ליִטב ןגַאְּב :םימיעה רב תלשו הנאקְת לכ
 פלוע לּוָבִג נסת-לַא :יִלִמ לכָשְל זוביחיִּכ רָּבַדְּתלַא י
 "תֶא ביִראּוה קֶזח םלאְניכ :אָבְת"לַא םיִמותְייִָשִבּו ו
 :תעָדירמאל ְדנוֶאו ל רָכומל הָאיִבַה הַא םֶכיִר ו
 הֶקא :תּמְנ אָל טבשב וָכִתיְכ רקימ רֶענמ ענמת"לא 1
 ְךֶּבל םֶכָהבַא יִנָּב :ליִעַּת לואשִמ ושפנו ּנָכַת טְבָשַּב וט
 ְיְִפְׂש רדְּב יָתֹיְלכ הָנולַעְתְו :ינָאנ יכל חַמְשָי 9
 הוה תֶאְריְב"סא יכ םיאְטחְכ בכ אנקיילא םיִרָׁשיִמ וז
 דעַמְש :תֶרָכִת אל דתוקתו תיִרָחֶא שידסא יִּכ :םווהלָּכ 10
 ןניאָבְסְב יקתילא כל ךרדּב רשאו םכחו ב התא כ
 שילת םיעְרְקו שרי לוו אבסדיכ :ומל רֶׁשְב ללב ו

 :ךמא הנקי וובת"לאו דלי הז יִבָאְל מש :הָמּנ
 לו לוג :העבו רקומו הָמָכִַח רָכְמת-לַאו הנק תַמֲא ג
 ףמאו ףיִבָאדהמְׂשִי :וכ חמשוו םָכָח דקו קי יבא הכ

 :הנצְרה יכרד דעת יל ךבל נב הנה :ךפדלוו לנו
 איִה*ְףַא :הירְכְנ הָרָצ רַאְבּו הנו הקמע הָחושדדיק ג
 יובא ימל !יואדימל :ףסות םֶרֶאְּב םידְובו בָאָה ףָתָחְּכ 9

 תללְכַח יִמֶל םָנח םעָצַּפ יִמָל חישדימל ו םינְמ יַמְל
 -לַא ְּמִמִמ רוקחל םיִאְבל ןייה"לע םיִרָחֶאְמַל :םיָנִל 4

 :םיִרָשיִמְּב ךלהְתי ונע סיב ןֵתיייִכ םֶּדִאִתִי יכ ןיי אר
 תרז ואי נע ושרי ינעְפצְכו ךשי שָחְנּכ ותירחא ₪
 בכׂשְכּו םי"בֶלְּב בֶכשְּכ תיִיהְו :תֹוְפְהַּת בדי ְךְבלו 4
 יִתְמ יתר" ינומלה 'תילח-לב ינוכה :לבִח שאב הל

 :דָע ּנׁשְקַבֲא ףיסוא ץיקִא
 .Car. XXIV דכ הפ

 רש תא תיל וָאְה"לַאְ העְר יׁשְנאְּב אקח א ג
 ף RT mr הד ההד"

 < ירק חמשי 4:4. ירק דלזו :סi4. ירק לוני 306. ירק ליג ד. 24. גי
v.ירק סוכב לוג יִכ א''נכ < ₪ | ירק םינידט צץ. 29. ירק הנרצה  
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 3 הָנָבָי הָמְכָחַּב :הָנְרבַרְּת םהיִתְפש לַמְעְו םָבְל הגה
 4 ןוה"לָכ ִאְלַמַי םיִרָדֲח תַעדְבְו :ןנוּכְתִי הובִהבֹו תב
 2 יִּכ :חְפְִמִאִמ תַעַד ׁשיִאְו וָעְּב םֶכָח"רַבַנ :םיִעָה רק
 :ץעו ברב הָפּשְתו הָמָחְלִמ ךל-הֶׂשֲעַּת תלְּבְהַתְב
 | בשחמ :ּוהיִפיהַּתְפי אֵל רַעָשַּב תֹומְכָה לָאְל תֹומאָר
 9 תבעו תאַמַה תָכָיִא תמו :ואָרְקְי תומזמדלעב ול עָרָהְל

 11 לַצָה ֹוהָכָחֹּכ רצ הָרָצ םֹוְּכ תיפרְתה :ץל םָרָאְל
 12 ןה רמאתיכ :ףושחפדמא גרַהְל םיִטָמּו תֶוָּפל םיחקְל

 אה ףֶשֶפִנ רצו ןיבָידאוהו תובל ןכתאָלָה הו ּונָעְרְאְל
 13 תֶפְ בוט יִּכ שב נְּבילְבָא ֹולֲעְפְּכ דאל בישחְו עדי
 44 תאָצמסא שפל הָמְכָח העד | כ :ףְּפח"לַע קותִמ
 ore pes וט הֶונל עָשְר בְרָאְתִ"לא :תַרָּכִת אל ףתוקתו תיִרְחִא שיו

a 

 16 טבק קיָרְצ לפי ו עבש יִּכ וצבר דֶרַשְתִדלַא קידצ
 וז ֹולׁשּבַבּו חָמְשּת-לַא יביא לַפנּב :הָעְרְבולְׁשְב ישר
 גי ויִלָעַמ בישהו ןניִעְּב עו הוה הָאְריְְפ :ךפל לגיל
 'כ | יפ .םיִעָשְרְב אוקת"לא םיערמפ רקתת"ילא :ופא
 גג הֶוהְיתֶאאְרְי דעי םיעָשְר ךנ עֶרָל תיִרֲחַא היָהֲתאְל
 פג םֶדיִא םּוקָי םאְתפִדיִּכ .:בֶרָעְתִתְדְלַא םינושדסע ּךְלַמְו נב

 2 םםנָפירָכַה םיִמְכָחַל הָלָא-מג ועדי ימ םֶהיִנש דיפ
 24 םימע והְבָקִי התא קיִדצ עָשְרְל רֶמא :בומזלַּב טָפשִמְּב
 הכ -תַּכְרְב אֹוָבְת םֶהיִלְעְו םַעְע םיחיכומלו :םיִמָאָל המעי
 ג \ ץוחכ ןכֹה :םיִחכנ םיִלָבָּד בישמ קשי םיִתְפְש :בומ
 2 יִהָּתחלַא וָּתיִב ְתנְבּו רלא ךל הָדְׂשַּב הָרָע ךתכאלמ
 3 רָׁשֲאַכ רמאת"לַא :ףיָתפְׂשִב תיתפהו ערב םנה"רע
 ל הָרְׂש-לַע ּולָעַפְּכ שיִאל םיִשָא ּול-הְׂשֲעֲא ןפ יִלדהֶשֶע
 31 ;רָלָע הנַהְו :םקרסֲח םֶרֶא םְרָב"לֲעְ יִּתְרְבִע לָצְעְדשיִא
 :הָסְרֲהנ וֵנְבֲא רֵדנו םילְרַח וָנְפ וכ םינושמק | ולְכ

 .ההחאו
 תנחאב חתפ +830. | יי ריתי צ. 7.



 תוגש טעְמ :רומ יתחְקל יתיִאָר יכל תיִׁשָא יכנֲא הֶזחֶאְו 2
 ְךְקַהְתִמאָבּו :בָּפְשל םִיָרי קּבִח | טְעְמ תמונת טעְמ 4

 :ןנְמ שיִאְּכ ףירפְחמו ףשיר
 .Car. XXV הכ הב

 יקח ו יׁשְנֲא ּוקיתְעה רֶׁשֲא הָמלְׁש יִלשַמ הָלֶאְִנ א
 םיִבָלמ דֶבְכּו רָבְּר רֶקְסַה םיִהְלֲא דָבָּכ :הדהיְדְלִמ ?
 ןיא םיִכָלְמ בלו קֶמעְל ץֶרָאְו םורָל םִימָׁש ורָבָּד רֶקַח 5
 עשר וה זילָּכ ףרצל אצמ ףַסָקִמ םיגס נה :רקח ה
 ףלמ"ינָפל רְֵַּתִּתלַא :ִֹאְסִכ קְדַצְּפ ןופיו ךלמיינפל 5
 הגה הלָע ףְלְדרַמִא בוט כ .:דֶמָעְתִדְלַא םיִל"נ םוקִמְבו 7

 ברל אצתילא :ְּניִע יאָר רשָא םיָדָנ נפל ּךְליִּפְׁשַהַמ +
 :ףער ּךִתֶא םיִלְבַהְב ּהָתיִרֲחַאְּב הֶׂשֲעתההִמ ןפ רקמ
 ףרפסיהןפ :לגתְ"לא רחא דוס ךֶער--תֶא ביִר ךכיִר +
 ףֶקָּכ תּכְשַמְּב בִהָו תופת :בׁשְה אָל ִתָבַדְו עמש ג
 םֶכָח תיכומ םֶתְכְ"יִלַחְו בֶהָו ם .וינפֶאדלע רֶבָּד רָבֶד 5
 ןמָאְג ריִצ ריצק םְִב ו גְלֶׁש--תנְצְכ :תעמש ןןָא--לע וג
 שיא ןיִא םשגו חורו םיאיש) :ביִׁשי וָנדֲא שפנו ויתלשל ג
 ןושלו ןיצק הָּתְפִי םפָא ךַרֶפִּב :רקָשדתתמּב ללַהָתִמ וט
 נְעְבְׁשתְרפ ךיד לָכִא תאְצְמ שכד :םֶרְנרְבְשִת הָכַר 5
 :ףאנשו עָּבְשִיִרְפ ךטר תיכִמ נר רקה :ֹותאָקֲה וז
 ןש .:רקָש דע והרב הנעדשיא ןונְׁש ץחו ברחו ץיפמ ₪
 |דָגָבְ"הַהְעִמ :הָרְצ םִיְּב דגוב חַטְבִמ תֶדָעּומ לֶָרְו הָעְר כ

 "סא :עָרְיבְק לע םירשב רֶׁשְו רתע ץֶמַה חרק םְּב
 וכ .:םִיִכ והקשה אמָצִאְו םֶהָל והליכה אנש בר

 ןופצ חור .:ךלדםְלשי הָהיַו ושארדלע הָתֹח הָתִא םיִלָחְג 3
 "לע תֶבָׁש בוט :רֶתְס ןישְל םיִמָעְנ םיַפו םשג לחה א
 שָפְנְילַע םירק םיִמ .:רָבַח תיקו םינודמ תֶׁשֲאַמ גנְתנפ הב

 הפיע ב בט כ משה
 ירק םינידמ ז. 24. היכ
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 % רוָקְמּו ׁשפְרגןיעמ :קֶחְרַמ ץֶרָאמ הָבּוט הָעומְׁשּו הפ
 גז "אל תֹוָבְרַה ׁשֵבְד לָכָא :עָשְריִנְפל טַמ קידצ תָחְשְמ
 ₪ שיא הָמֹוה ןיא הָצורְּפ רע ודֹובְכ םֶרְבְּכ רֶקָהה במ
 :וחורל רְעַמְדיִא | רֶׁשֲא

 וב .Car. XXVI וכ

 א :דֹוְבָּכ ליקכל הָואְנְאל ןֵּכ ריִצקִּב רַמָּמַכְו קב ו לש
 ג טּוש :אָּבְת אֶל םנה תללק ןכ ףוץל רורדּכ דנָל רופַצַכ
 4 *ליִמּכ ןעתהלַא :םיִליִסְּכ ןנל טֶבָשְו רומחל גְתַמ ספל

 ה דפ ְָֹלֹאְכ ליִסְב הָָע :הָּתָאזמנ ולדהְוְשתְִּפ וָתְלאב
 6 חלש הָתש סָמָה םיִלְגְר הָצְקִמ :וניְִּב םֶכָח היה
 ז יִפְּב לָשֶמּו הפפמ םיקש ולד :ליֶמְּכריְב םיִרָבד
 8 :דֹובְּכ ליִקְכִל ןתונןכ המגְרמּב ןְבֲא רָֹרְצַּכ +םיִליִסְכ
 ו דלָלוְחְמ בֶר :םיליסְכ יִפְּב לָׁשְמּו רוּכשדדוב הָלָע חח
 וג ליִסָכ ואקילע בש בֶלְכּכ :םיִרְבְע רכש ליִסְּכ רכשו לָכ
 ופ לליִסְכְל הוקת וְיעְּב םֶכָח שיא תיאְר ּווְִלּואְּב ףנוש
 14 תֶלִּדִה :תֹובֹהְרָה זיפ ירא ךרדפ לחש לֵצֲע רַמָא :ּונמְמ
 ומ תַחְלִצּכ ודי לַצָע ןֵמָט :ותֲמִמ"לַע לַצָעְו הָריִצ-לַע בופת
 18 יִביִשִמ הָעְבַׁשִמ וינֵעְב לַצְע םֶכָח :ויַפ-לֶאּהָביִׁשֲהְל הָאְלִנ
 1ז :ולחאל םיָר"לַע רבעֶתִמ רבע םֶלָכנוֲאְּב קיוחמ | :םעֶמ
 1 -תֶא המר שיאְךפ תמו םיִצַח םיקז הָריֵה ּהְלְהְלְתִמְּ
 כ שָאהְּבְכִּת םיִצֲע סּפְֶּב :יִנָא קֶחָשְמהאָלַה רַמָאְו והער
 גג שאל םיִצָעְו םיִלָחְגְל םֶהָּפ :ןוְדָמ קש ןָורנ ןיִאָבּו
 ג םהְו םיִמָהְלְתְמְכ ןנְרְניִרְבּד :םיִרירַחְרַהְל םיִנָודִמ שיא
 ₪ םיִתָפְש שֶרְתְילַע הָּפְצִמ םיגיס ּףָכָּכ ןטָביירְדַה ודי
  תריִשָי ובְרְקְבּו אנוש רכְני ֹוָתָפְׂשְּב :עֶר"בַלְו םיָקְלְ
 הכ תרוָבָעִּת עב יִּכ ִֹּבְוְמִאַת-לַא ולוק ןֶנחְייִכ :הָמְרמ
 גז הָרָּכ :לָקְקְב ותְעְר הָלְנת ןואְׁשִמְּב הֶאְנָש הָסְּכִת ּבְלְּב

 תחש
 ירק זיחפשב ז. 24. יוק םינודמ ז. 2. | מקב ידה םירפס הצקב ז.7, יוק דל ד. 9; ץכ
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 אָגְשי רקָשדןוטל :בּושַת ויל ןְבֶא לו לפי הָב תַחַׁש ג
 :הָחְדִמ הֶשַעַי קֶלָח הָּו ויד
 Carp. XXVIL. iD ו

 ךלְקַהְי :םָֹי ךכַי-הַמ עדתדאל יק רָחִמ םיְּב לֵלַהְתְתלַא א 9
 לוהַה לטו ןְבֶא בכ :ְֵּתְפׂש-לַאְוירְכָנ דיפדאלו רֶז ג
 ףא ףטשו הֶמִח תוורָזקא :םקינשמ דָבָּכ לייא סע +
 הָבַהֶאְמ הָלְנִמ תחכות הָבֹוט :הָאנק יִנָפְל דמי יִמּו ה
 :אנוש תּוקישְנ תֹורָתְענְו בהוא יִעצּפ םיִנָמָאָנ :תַרתְסִמ <
 :קיִתְמ רמ--לָּכ הָבעְר שָפִ תַפְנ םוָבָּת הָעְבָש שנ ז
 ןְמׁש :ומוקממ דָדֹט שיא ןּכ הנקחןמ תדָד רופצָפ |
 הָעָרְוו דעֶר :שָפְנתַצְעִמ ודער קָתָמּו בל"חמשי תְרטקו י

 בוט ףדיא םויְּב אֹובָּת-לַא ךיחֶא תיבו בֹועָּת"לַא ְךיבָא

 הָביִׁשְֲ יפל חמש יִגָּב םכח :קוחְר חָאמ בורק ןכָש וג
 וְרְבִע םיִאָתְּפ רָּתְסִנ הָעְר האָר ו םּורָע :רָבָד יֵפְרְח ול
 :ּהָלְבַה הירְכְנ דָעְּבּו ךֶז בֶרְעְיִּכ ודנביהק :ּושנֲענ ₪
 םָׁשָחַּת הָלָלָק םיכשה רֶקֶּבּב לוד ליקְּב /והער ְּךָרָבְמ 4
 :הָיתְׁשִנ םיעדמ תֶשָאְו ריִרנס םְּב דרוט ףָלָּד :ול וט
 דתי לרכב לורב :אָרק ועמי ןמשו חור הינפצ וז
 רָמשְו הירפ לכאי הנאה רצנ :העְריינְּפ דחו שיאו 9
 :םֶדָאְק םֶָאָה בל ןפ םִנָפִל םנִפִה מב רבי דא 9
 :הָנעּבְשִת אל םֶָאה יניעו הָעעַּבְשִת אֵל הּדבֲאְ ליש כ
 ׁשֹוָתְבּת"מא :וללהְמ יִפל שיאו בקול רו ףסּכַל ףָרֶצמ כ

 וילָעמ רָקְתִאְל לעב תופיִרָה ךותּב ׁשתְבמּבלוֲאהתֶא
 אָל יִּכ :םירדעל בל תיש ףנאצ נפ עדת עֶדי ותל 4
 --הֶאְרִנ רצח הָלָג :רוד רול רןניזאו ןח םֶכֹועְל הכ
 ריְִמּו ףשובלל םיִשָכּכ :םיָרָה תוְבְשע ּופסְאְו אָשָד 9

Adהרש ב  
 ירק םינידמ ז. 15. החנ א אי"כב צ.12. יה ריתי +. 10. ץכ

 השוגד שח ץ. 25. = ירק רודו +. 24. ירק ןודבאו +. 0.
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 א ףָתיּכ םקלל ִמְחְלְל םיִע בח | יִדְו :םיִדּותע הָרָׁ
 :דיִתֹורעגל םייח

 .um Car א אוחז. חכ
 2 א ץֶרָא עשַפְּב :חָטְכי ריפקכ םיקידצו עשר ףדרְיאְו וסנ
 3 קשעו שר רֶבְג :ףִיְרַאְי זּכ עדי ןיִבַמ םָדָאָבּו ָהירְׂש םיּבר
 4 עשר וללהו הרות יבול :םֶתְל ןיִאְו ףחט רֶמְמ םיִלד
 ה טּפָשִמ וטיכדאל ערישנא :םָב רני הרות יִרָמשו
 5 שקע ֹ'ומְתְּב ליה שרזבוט :לָכ ויבי הוה יִשְקְבְמ
 ז םיִלְלֹז הער ןיכמ ןב הָרִת רצונ :ריִׁשָע או םִיֵכְרְּד
 8 םילד ןגוהְל תיפרתבו דָשְנְב נוה הָּכְרַמ :יָבֲא םיִלְכ
 9 :הָבעֹות ותְלַפְתְִג הרות עמְשמ נָא ריסמ :ּונָצְבְקְ
 י םיִמיִמְתֹו לופידאּוה תחשב ער דרב | םיִרָשי הגמ
 וג :וטֶרקחי ןיִבַמ לדו ריׁשְע שיא ניב םכְח .:בוטדולַחְנ
 ופ :םֶדֶא שפחי םיעשר םּוקְבּו תֶרָאְּפִת הָּבַר םיקידצ ץְלעב
 5 םֶדֶא ירשא :םֶחְרי בועו הדומו הילָצי אל ויעָטַפ הָפַכמ
 וט בו םַהְיִרַא :הֶעְרְּב לופו ובל השקמו דיִמָּת דֵחַפְמ
 18 בֵרְו תובת רֶסָח די :לדםע לע עשר לשומ קקוש
 וז ײַדְּב קָשָע םֶדָא | :םיִמָי ְךיָרָאָי עצב יאנש תוקשעמ
 ו ַעָשָו םימת ךלוה :ובכְמְתי-לַא .סּו רירע שָפנ
 19 םכחלדעבשי ותמדא דבל :תַחאְּב לופי םיכְר שקע
 כ ץֶאְו תוכְרְּבִדבִר תונומָא שיא :ׁשיִרעּבְׂשִי םיקיר ףרדמו
 21 םםחש-תפ-לעו בוטדאל םיִנָּפרְכַה + :הָקָע אֶל רישעהל
 2 רָסָחְדיִּכ עדידאלו ןיע עֶר שיא ןוהל להבג :רָבנ-עְשפ
 23 { :ןושל | קילחממ אֵצְמִי ןח ירחא םֶדָא היכומ :ּנָאבי
 4 ;תיחשמ שיאל אוה רבח עשפהיא רמאו ומָאְו ויָבָא לזוג
 כ ובלב חטוב :ןְׁשְדי הוהידלע חטבו ןודִמ הָרְני שָפְנְבְַר
 : ןיא שרל ןתונ :טְלֶמִי אּוָה הַמְכָהּב ְךלֹוהְו לָקְכ אּוה

oe coרוסחמ וה  
 רוב אינכ ֹולג4. אריעז ד צ. 17, | יי דוחי צ. 16. | יב ריחי +. 8. חיכ
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  8רֵתָסִי םיִעָשְר םּוקְּב :תוראמ"בר וילִע םיִלֶעַמּו רוסחמ

 :םיקידצ כר םֶדְבְאְבּו םָהֶ
Car. XXX. WO ט 

 :אפרמ ןיאו רָבָשי עתפ ףרעההשקמ תוחְכות שיא א
 :םכע חגָאי עשר לְׁשְמְבּו םעָה חמש םיקידַצ תב ל

  5:ןוהירְּבַַו תונוז הערו ויכָא חפשי הָמְכֲה בהאדדשיא
 + רָב :הָנְְרֶהְי תומּורת שיאו ץרא דיִמעי טפְׁשמְב דלמ
  5שיא עשפְב :וימעפילע שרופ תש והער"לע קיִלָחמ

 עֶׁשר םיִל ןיד קידצ עי :חַמְשו ןורי קילצו טקומ עֶר ד
  8ובישי םיִמָכַהֹו הירק ּוחיִפְי ןוצְל ישְנַא :תַעְד ןיבייאל

 יאו קאשו זנרו לא שיִא"תְא טָפְׁשִנ םֶכְָחרשיִא :ףָא פ
 :ּושפִנ ּושקבָי םיִרְׁשו םָתאְְשִי םיִמָד שנא :תַחָני
  4ילשמ :הנֲחְבִׁשי רֹוָהָאְב םכָחְו ליִסָכ איצי וחּורדדלָּכ
 שיאו שר : םיִעָׁשְר ויתְרָׁשִמ"לְּכ רֶקָׁש-רבְד"לע םיׁשָקִמ ו

  4טפוש ךלמ : הוה םהינש יִניֵע | ריִאַמ ּושָגַפנ םיִכְכִּת
 הָמְכַח ןֵּתַי תחכותו טבַש :ןוָּכי דַעְל ואְסּכ : םיִלד תַמָאַּב וט

  6.עְׁשְפיהּבְרִי םיִעָשְר תוְבְרב מא שיבמ הלְשִמ רעֶנְו
 םינדעמ ןתיו ךינוו נב ךפי יאָר םתְלּפַמְּב םיקידצו וז

  58:ּוהָרְשַא הָרֹוּת רמשְו םע עַרֶפִי ןזָח ןיִאְּב :דִשְפִנְל
  2שיא תיֹוַח : הנעמ ןיאו ןיביפ דָבַע רסוידאל םיִרָבְרְּב

  2 1וחבע רעמ קגפמ :וטפמ ליִסְבְל הוק ייִרְבְּ
 הַמַה לעכו ןודמ הָרֵי ףאזשיא :ןונמ היהי ותירחאו ל

  3:דובָּכ ךמתי חיר-לפשו טְליִפְׁשַּת םֶדָא תוָאנ :עָשָפיבר
 תּדְרֶח :דיני אָלְועֶמְׁשי הָלֲא ושפנ אנוש בננדמע קלוח אא

 ₪ זבישקבִמ םיִבְר :בגְשי הָוהיב חטובו שקומ ןתַי םֶדֶא
 שיא םיקידצ תַבָעוְת :שיאדטפשמ ההימו לשומהינפ
 ְָרְּדירׁשִי עָשְר תָבָעִתְ לע

 ירבר
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Car. XXX. ל 

 א לאיתיאל לָאיתיִאְל רָבָגְד טָאג אשמה הָקְיְדּב נא ירה
 3 דאָלְו :יל םֶדֶא תניִב"אָלְו שיאמ יֵכֹנָא רעב יִכ לָּכִאו
 4 דריו םיִמָש-הְלָע יִמ :עֶדֲא םישדק תַעַדְו הָמְכִח יִּתָדַמ
 םיקה יִמ הָלִמשּב ו םיִמדררַצ יִמ ונְפָחְּב ו הורדףסא ימ
 ה =כָּכ :עֶדַת יִּכ ֹנְּב-םְׁשדהַמּו ומשדהמ ץֶרָארסּפַאזלכ
 6 ףסותדלַא :וְּב םיקחל אוה ןגְמ הָפּורְצ הלא תָרְמא

 זיּתְלֲאָׁש םִתָש = | ִּמָבְכִ ךּב חיִכִַּפ ויָרְבד-לַע
 8 םָוֶכירַבְדּ ו אש :תּמָא םֶרָמְּב יִנָממ ענְמּת-לַא ְךָהאַמ
 :יקִח םֶהָל ינפירטה יִלְתתילַא רֶׁשֹעְוׁשאָב ינָמִמ קַחְרַה
 י יּתָבנְנְו שֶרָואְַפּו הָוהְי ימ יִּתְרַמָאְ יִתְׁשַחַכְו ו עַבְׂשֲא ןפ
 י ךפ ָנרַא-לֶא רֵבֲע ןׁשְלַּת-לַא = :יָהלֶא םע יתְׂשַמְת
 וג זְרָבָי אָל ימאדתאו לקו יָא רח :ּתְמְשִאו ךללקו
 ו ונע ומְרדהמ רוד :ץחְר אֵל ותְאְצִמּ וָניִעּכ רהט רוד
 44 ויִתְְלַתְמ תיִלָכָאְמּו ליש תבְרָחורד :ּואְָנ ויפַעפַע
 וט | הדקולעְל  :םֶרֶאמ םיניִבְאְו ץֶרָאמ םינַע לַכֲאַל
 דאל עפְרֶא הָנָעִבְשת אֵל הָנֲה שולש בקובה תב יִּתְש
 18 שאו םיִמ הָעְבְשדאְל ץֶרֶא םַהְר רֲַעְו לואש :ןוָה ּורְמָא
 וז ָהּורָקְיֲא-תַהָקיִל ןָבָתְו בָאְל געלע ןוה הָרמָאזאל
 ג ואְלְפנ הָמֲה הָשלֶש | :רֶׁשֲעיב ָהוָלְכאֹו לחייב
 9 רד םימשּב ו רָשנה רד :םיּתעַדְי אֶל ְּבְרֶאְו ינֵמַמ
 :זדָמְלַעְב רָבג ִרָדְו םבְלְב האדר רּוצחיִלָע שָחְ
 כ זאל הראו קיפ הָתֲחַמּו הָלְכְִא תַפְאְנִמ הָׁשֲא רד כ
 גג עַּבְרַא תחְתו ץֶרֲא הְָנְר שולש תַמַּת | א יִּתְלָעְפ
 ₪ "עבשי יִּכ לבנו ולמי יִּכ דָבָע תחת :תַאְׂש לכותדאל
 ₪ :הָקְרַבְג שְריִתְיִּכ הספשו לעב יִּכ הֶאֹטש תַחַּת :םֶחל

 % :םיִמָּכְחִמ םיִמָכַח הָּמֵהְו ץְרָאדינטְק םֵה הָעּבְרֶא
 םילמנה

 חנתאב לוגס +. 14. ירק וינדא + 10. חנתאב חחפ +. 9.

 חנתאב לוגס +. 91. ירק העבראו +. 18. חנחאב חתפ +. 15. 16. אריעז ב ז. 15.
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 דאק םע םיִנַפָש :םֶמְחַל ץיקב ּוניָכיו ןעדאל םע םיִלָמְַה 8
 ץצח אצמ הראל ןיא ךלמ :םֶתִִּכ עלָפְב מישו םּצָע גז

 :ּךְלִמ יֵלְכיֵהְּב איהְו שפת םִיָדיְּב תיִמְמָש :וְלְּכ
 שיִל .:תָכָל יבמ הָפְּבְראְו דַעָצ יביטימ הָּמֲה הֶשלש ל
 שיתחוא םִינְתִמ ריורז : לכדינפמ בושידאלו הָמַהְּבַב רוְּבג 1
 די תומזחבאו אשנְתהְב ְלְבְנםִא :ֹומַע םּוקְלַא ְךֶלֶמּו 3
 ץיִמּו םֶד איִצו ףאדץיִמו הָּמִמַח איי בֶלַח ץיִמ יִּכ :הָפְל 3

 :ביִר איצוי םִיֿפַא
Car. XXX. אל 

 יִרְּביהמ :ֹומֲא יּתָרְסִײרְׁשֲא אָׂשִמ ְךַלַמ לאומל יִרְבִד א ג
 ףליח םישנל ןת--לַא :יִרְנירּב המ ינמְּב"רַּב"הְמו 5
 םיִכָלמִכ לַא לֵאמָל !םיִכְלְמַל לא :ןיכְלִמ תוחְמְלךיִכְרְד +
 קָקִחְמ חכו הָתִׁשירְפ :רָבַׁש וא םיִנְורְלו ןהתָׁש ה
 :שָפְנ ירמל ןַו דבואל רֶכָׁש-ונְה יעני ןיֵד הָנׁשְו 6
 ףיִפדחַתְפ  :רֹוע-רבְזי אֵל ולָמִעו ושיר חַכְׁשְװ הָּתְׁשִי ;
 יל קָדָצ-טְפש ְִיהַתְפ :ףולח ןְביִלְּ ןיחלֶא לאל 9
 םנינְּפִמ קַהָרְו אמי יִמ ליִחדתֶשֶא :ןְיְבָאו גְע
 הְתַלִמִג :רָהֲחָי אֶל לֶלֶשְו הָלְעַּב בל הב הַטָב ּהָרָכִמ וג
 ׂשֵעַתַו םִתְׁשִפּו רצ הָׁשְרָּד :ָהיַח ימי לכ עָרדאלְו במ 3
 :ּהָמְחַל איָבָּת קָחְרְמִמ רחוס תֹינאָכ התה :ְהיֵפַכְקְפַהְּב 4
 :ָהיִתרענל קחו ּהָתיִבְל ףרט ןתפו הָלַל דוב | םָקתַו יט
 :םֶרָּכ 'ָעְמְנ היפ יִרְפִמ והחקתו הָרָש הָמְמָז 5
 הָרחפ בומחיּכ המעט :היִתעורו ץמאתו הְֶנְִמ וועב הָרְנַח ג
 היפו רוׁיִכִב החלש היד = והרג לול הָכְכיאְל ו
 :ןְזְבָאְל הקלש ָהידְו עַל השרפ ּהָּפִּב ְּדַלַפ וכְמִּת כ

 :םכנָש שָבְל ּהתיִּב--לְב יִכ גֶלָשמ ּהָתיִבְל אָריִתְאְק
 םיִרָעְשּבַעְדּנ :ּהָשּובְל ןְמָנרַאְ שש ּהָל"הָתְׂשִע םיִדבְרִמ 3

 | הלב
 דק הלילב ז.18. | ירק העטנ ץ. 16. | ירק אז. 4 אל
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 % ריח רֶפְמִתַו הָתְׂשָע ןיֵרְס :ץֶרָארינקזמל ותְבשְּב ּהָכָצַּב
 הכ :ןֹוְרֲחָא םֹיְל קחשתו השובל רָדָהְווע :ינענְכל הָנְָנ
 עז ריפֹוצ :הָנשְל-לַע דָסח"תרֹותְו הָמְכְחְב הָחְתַּפ היפ
 28 ָהיִנָב ומק :לכאת אל תולצע םֶתָלְו ּהָתיִב תֹוכליִה

 עו תיִלָע תאו לוח וש תֹנְּב תב :ּהְָלה הְָעַבְהורְׁשאו
 ל איה ההיתר הָׁשא יפה לָבִהְו ןחה רקש :הֶנְלְבילַ
 גו יש םיִרְׁשִב הילל ידי ירפמ הלנת :לָלהְתת

 ירק תוכילה צץ, 7

 קוה
 רשתו .רשע השמחו תואמ עשת ,ילשמ רפס לש םיקוספ םוכס
 ךלת ןא .הנומש וירדסו .ןואג רבש ינפל ויצחו .ןמיס הרוכד

 :ןמיס ךכרד חטבל



 דא

LIBER 0 1 

 00% שש
 פכַת אוהה שיִאָה ו הֶיָהְו ומש בויא ץועדץראב יָד שיא א
 םנָב הָעְבש ול ודְלוו :ערמ רָכְו םיִהְלֶא אָדו רש 2
 שלש ןאצייפלא תַעְבְש והנקמ יו :תֶָּב שלש 3

 תוָאְמ שָמָחְו רֶקְּבִהדֶמְצ תואְמ שמחו םיִלַמְג יִפְלֶא
 -לָּכִמ לוג אודה שיִאָה יהיו דָאמ הבר הָּדְבַעַו תונותֶא

 ומוי שיא תב הָּתְׁשמ ושעו ויִנְב וכלהו :םֶדָכדיִנְּב 4
 :םֶהמִע תותשלו לכֶאְל םהיתיחא תל ואְרְו וחלש

 םיִכְשַהְו םֵׁשְּדקְִו בא חלשיו הְָׁשמַה ימי :פיקה כ יִהָיו ה
 ולוא בוא רַמֶא יב םֶלְּכ רֶפְסַמ תולע הָלָעָהְו קבב
 -לָּכ בוא השעי הָכָּכ ֶבְבְּ םהְלֶא וכרבו יִנָב ואט
 הוהידלע בציתהל םיהלֶאָה ינפ ואבו םויה יהיו :םימיַה
 ןיאמ ןטֶשַהלֶא הָוהְי רָמאֹו :םֶכֹותְּב ןמָשהיסנ אובְ
 ְךָלַהְתַהַמּו ץֶרֶאְּב טושמ רמאיו הָוהְידתֶא ןַמְׂשַה ןעו אָבַת
 בא ידבעדלע כל ָּתְמַשַה ןטְׂשַה-לא | הָיהְי רמו הב
 רַסְ םיהלֶא ארי רשו םָּת שיא ץֶרָאְּב .והמָּכ ןיא יִּכ

 בוא אָרְו םנהַה רמאינ הוהיתֶא ןטשה ןַעַו :עֶרמ 9
 -כְּכ רעֶבּו ותיבידעבו ודב ּתְכַש ַאאָלֲה :םיִהְלֲא י

 :ץֶרָאּב ץֶרפ והנקמו ּתָכלּפ וירי השעמ ביִבְסִמ ולהרְׁשֲא
 ףנְפרלע אדא ול-רְׁשֲאלְבְּב ענו דִי א אניחלש םְלואְו ג
 דב ןל-רׁשֲא-לְכ הגה ןׁטְשַה-לֶא הוהָי רמאו דרבי 3

ones AEקר  

J oo 

 סס

 ירק התא ץ 0.
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 :הָוהְי יגפ םעמ ןמשה אָצְִ די חלשדלא ויִלַא קר
 3 םֶהיִחֲא תב ןַי םיִתְשְו םיִלְכִא ויָתֹנְבּו וָנָבּו םויה יהי
 ג4 תושְרח יָה טְכְּבַה רמאיו בויאדלָא אָּכ ךָאלמו :רכְּבַה
 וט -זרָאו סת אָבְש לָפִּתַו : םהיִדילַע תוער תנתֲאָה
 ג דיגהל יִּדַבְ יגאידקר הָטְלִמַאְו בְֲחיפל כה םיִרְַ
 הלפְנ םיהלא שא למאי אָּב הֵח רפדמ הוו דע דל
 רֶמְלֲֲאְו םלכאתו םיִרְעְנַבּו ןאֵצַּב רעֶבּתַו םימָשהְדִמ
 גז אָּב הת רַפַרִמ ה ו דע :ךל דיגהְל ידכל יגאדקר
 םילמגהדלע יַמָׁשִפַו םישאר השלש \ומש םיִלָשַּכ מאו
 יגָאיקר הָמְלמִאְו ברָה"יפְל ּיִּבַה תא םּוחקיו
 15 נב רמאו אָּב הו רּבִדִמ ה ד ע דל דיִגַהְל ִּדְבְל
 ופ הָנהְו רֹכְּבַה םקיחֶא תיבְּב ןנ םיתשו םילָכָא ד ית
 ;רנפ עַּבְרְּב לגו רבה רֶבַעִמ | הֶאַּב הָלּודְנ חור
 ידבל ינאזקר הַמְלֲמִאְ ותומינ םיִרענַ"-לע לפיו תיבה
 כ ושאר"תַא זנו לעמדת ערק בגיא םק :דְל דיִהְל
 21 םרַעְו ימא ןטפִמ יתָצָי םרע למאה :ּחתְׁש הצרא לפיו
 :ךרבמ הוה םש יֵהְי חלל הוהינ ןמנ הודי הָמְׁש בשא
 ע :םיקלאל הָלְפִּת ותנראלו בא אָמָחְאְל תאֹז-לְכב

 0 1. ב

 א אוב הָוהידלע בַצְיִתַהְל םיִהְלֶאָה ינֶּב ואבו םֹיַה יֵה
 2 דילֶא הָיהָי מא :הָוהְי"לַע בָצְיִתִהְל םֶבְּב ןְמְשההםג
 טׁשמ רַמאו הוהידתֶא ןטשה ןעמ אָבְת הז יא ןַטְשַה
 : תְמשה ןֿמְׁשַה-לֶא הוה רמאו :ּהָּב דלַהְתַהְמו ץֶרֶגכ
 רַשָב םָּת ׁשיִא ץֶרָאְּב ּוהֹמָּכ ןיא יִּכ בויא יֵדְבַע-לַע בל
 וב יִנְתיִסְתַו ותָמְתְּב קִוָחַמ ונדלְו עֶרמ רָכְו םיִהְלֶא אַ
 4 רועדעְב רוע רמאינ הוהיתא ןטשה ןעיו :םָוח ועְלְבְל

 ה דו אןחלש םלוא :ֹוׁשְפנ רעב הי שיאל רֶׁשֲא לכו
prem) iiעגו  

ALNיא רסח +.  
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 כרבי נפלא אלזא וָרְשְּבהלֲאְ ומְצעהלֶא עת
 :רָמׁש ושְפְנתֶא ךא ָּהיְב נה ןָמְׂשַההלֶא הוהְי רָמאָו 6
 ףכמ עֶר ןיָחְׁשּב םויאדתָא ְךו הוה ינּפ תֶאמ ןָמשה או ד
 בשי אהְו כ דֶרְגְתִתְל ׁשֶרָח ולדחקיו :ודקדק דע ולנר *
 ּךַתְמְתְּב קיוחמ רע ותשא ול רֶמאֵּתַו :רֶפֶאָהיִדוְתְּב 9
 תרולָבְנַה תַחַא רּבַרְכ ָהיֶלֵא רֶמאֹו :תֶמָו םיהלֶא דרב '

 אֵל עָרָהתֶאְו םיהלֶאָה תאמ לָּבְַנ בוטה"תֶא םג יִרָבְַּ
 עָמָשִמ | = :ויָתפְׂשִב בא אָמֲחאְל תאֹקלְבְּב לָבָקְנ ו

 וילָע הָאְּבַה תאֹוה הָעְרְה-לּכ תא בא יער ו תׁשְלְׁש
 רַפּוצְו יחושה דָּדְלְבּו ינְמיִּתַה זַפיִלֲא ומקממ שיא ואביו

 -תֶא ואש :ֹומֲחנְלּו ולדדונל אובל ודחָ ּוָרֲעַו יִתָמַעַנַה ו
 ערק כב םֶקוק ִאׂשּו והיכה אָלְו קוחרמ םָהיֵיֵ

 בש :הָמיִמְשַה םֶהישאְרְילַע רַפָע וקר ולַעָמ שיא וג
 וילא רכדְריאְו תוליל תַעְבשְ םיִמָי תעש ץֶרָאק ותא
 :דָאְמ בָאְּכַה לדני יאָר יּכ רב
 Car. UI. a ג

 ןעו = ?ומוידתַא לָּלַקִו ּוהיִפדתֶא בויא חַתּפ ןֶכיִרָחֶא א ג

 :רָבָנ הֶרְה רֹמָא הקלה וב דָלנא זי דבאְו :רמאו בוא 5
 "לאו לעמִמ הלא והשרדיהלא ףשקדילו אהה .םווה +
 וילְעְְְּכַשת תֶומְלַצְו ףשח והָלָאְ :הָרָהְנ וָלָע עפות ה
 לקֶפֶא והחקי אוהה הָלְיִקַה :םִ ִריִרְמַּפ ּוהָתָעְבִי נע 5
 הָלָיִלַה הגה :אָבי-לַא םיחְרִי רפְסַמְּב הש יִמיּכ ךחילא ד
 םוירְרֶא והָבְקִי :ֹוב הנר אובְמִ"לא דיִמְלִנ יהְו אוהה 5
 אָז ראלי ופשנ יְִכוּכּוכָשחָי :ןְהול ררע םידיתַעה 9
 רָּתְסִו יגמב יֵתְלַּד רגְכ אֶל יִכ :רַחְׁשיִפְעְפעְב הָאְרִידלַאְו י
 :עוְנָאְו יתאַצְי ןמְבִמ תומא םקְרְמ אָל הָמְל .:יניִעִמ לָמָע וג
 הָתְיְכ :קעא יכ םידעהחמו םיכרב ינומדק עודמ כ

«Ayתרתבכש נק ו |  
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 ג4 יֵצֲעְו םיִכְלמבִע :יִל חוני | ןָא יִתְנשי טוקשַאְו יתבכש
 וט םֵהְל בֶהְז םירׂש=םע וא מל תֹובְרַה םינפה ץֶרָא

 םיִלְלָעָע היא אל ןוממ לפנכ וא :ףספ םהיתּב םיאלממה 5
 וז יעני וחול םשו זגְר ולה םיִעָשְר םש :ריִא ואריאל

 טק :שננ לוק ועמש אל ּונֲאַט םיִריִסֲא דַחי :ַחָכ 5
 כ לַמְעְל תי הָּמְל :וינֹדֲאַמ יׁשְפֲח דבֵעְו אוה םש לה

 והרפחיו ּנניִאְ תוטל םיִכְחְמַה :שָפְנ ירמל םייחְו רוא 21
 ;רָבְקדואְצִמ יִכ ושישי ליגילֶא םיחמַשַה :םינֹומטממ 39
 ינפלדיכ :ודָעָב ּהולא סו הָרתְסִנ וָכְדדרֶשָא רֶבָנְל 22

 הב יִּתְדַחּפ דחפ יִּכ :יתנאש םימכ וכו אָבַת יִתָחנַא יִמְחְל
 יּתְמַכְׁשאָלְו | יתוטש אל :יל אבי יִתְרִּי רשאו יניתאוו 28

 :נְר אביו יִתְחאל
.6% 5 

 2 א זרָאְלִת ףילא רבְד הָסִנַה :רמאֹו יִנָמיִתַה זפיִלָא ןעו
 3 :רופְר םידיו םיפר רפי הָּגֶה :לָכי ימ ןילְמְּב רצעו
 4 יכ :ץמאַּת תעְרְל םיפרבּו ךילמ ןומיקי לשוּכ :קְחִּ
 8 ףְתֶארי אלה :לֶהְּבִו ךידע ענח אלתו ףילא אֹובְּת|הָּתַע
 ז דֶבָא יִקָנ אּוה יִמ אָנרֶכְז :יִכְרְּד םָתָו =ְתְכִּת לס
 8 יערה ןוא ישרח יִתיִאְר רשאָּפכ :ּודָחְכִנ םיִרָשָי הֿפיִאְ
 ו ּלָכְי ופא חורמו ודבאי ּהוְלַא תמְׁשנִמ ּוהְרְצְקי למע
 ון דבא יל .:ָּתִנ םיִריִפְכ ינש) לחש לקו הירא תנא
 2 חקתנ בני רבד ילֶאְו : :ּודָרְפתְו איט יִנְבּו ףרָמילְבִמ
 13 רמנב הָליִל .תונויוחמ םיִּפעְׁשַּב :ּהְנַמ ץֶמָׁש נא
 ג4 יתומצע בֶרְו הָרָע ינַאְרְק דחפ | :םיִשְנֲא-לַע המרת
 5 ודמעי :יִרְׂשְּב תרעש רמסת ףלֲחיי ינפ-לע חּורְו :דיחפה
 קא לוקו המ הָמָמְּד יניע דגנְל הָנומִּת ּוהָאְרִמ ריִַאזאָלְו
  ויָדבעב וה :רֶבּג רהט והשעמ"מַא קדצי הוָלֲאמ שונָאה
 ts רֶמֹהיַתְב ינשוף :הָלֲהָּה םישי יִכֲאְלִמבו ןימַאו אֶל

 -רשא 1



 בָרָעָל רֶקְּבִמ :שָעהיִנֶפְל םּואְכִדי םדוסי רפעכ"רשא כ
 םָּכ םֶרְתָי עָפְנאְלַה :ודבאי חצְנְל םישמ ילבמ ותפו גו

 :הָמְכהב אָלְו ותמי
 6ג ה | -

 ליואְל כ הנפת םישדקמ יִמלֶאְו ךנוע שיח אארכ א <
 שירש לא יִתיִאָר ינא :הָאנק תיִמָּת התפו שערה 3
 רעשב ואְּכדִיו עשימ ונְב יקחרי +םֶאְתּפ ּוהָוְנ בקָאְ +
 והחקו םיִנִצמִדלֶאְו לכאי בַעְר ו וריצק רֵׁשֲא :ליִצמ ןיִאְו ה
 הָמְדַאְמו ןָוא רַפְעַמ אציל ! יִּכ :םֶליַח םימצ ףאָשְו <
 הבי ףָׁשְר ינְבּו דלי לַמעְל םֶדֶא יִּכ :לֶמָע חמצי"אל +
 םיִשֲא םיהלָאדלֶאְו לאדדלֶא שָרְדָא יִנָא םלוא :ףוע 5
 :רַפְסִמ ןיאדדע תואָלפִנ רקח ןיאָו תולדג השע :יִתְרְבּד 9

 : תרוצוח ינָפ--לע םימ חלשו ץֶרָא ינפ=-לע רטמ ןתּוה י
 תֹוָבְׁשְהַמ רַפָמ :עשי ּובְגְש םירְדְקְו םורִמְל םיִלָפַש םושָל וכ
 םֶמְרָעְּב םיִמָכַח דקל הישות םֶהיֵדְיהְנִשעֶתאָלְוםיִמּורֲע גג
 ;רלילכו ךָשֶהְרשְגְפ םָמֹי :הָרָהְמִנ םיִלְמַפנ תצעו :+
 :ןיִבָא קח ךימו םהיפמ בֶרָחַמ עשו :םִיָרָהָעב וששמְי וט
 שונָא יֵרְׁשַא הגה :ְהיִפ הָצְפַה הָתָלְֹו הוקת לדל יקתו וז
 םיִאָכִי אּוָה יִּכ :םֶאְמִּתְִלַא ידש רסומו הלא ּונָחיִבֹ :5

 ועְבְשְבּו ךליצי תורצ ששב :הָעַפְרּת ודו ץחמי שבחי ו
 יִדיִמ הָמְחְלִמְבּו תָוָמִמ ּךְרַּפ בֶעְרְּב :עְר ָךְּב ענײאל כ
 :אוְבְי יִכ דושמ אָריִתאָלְו אבְחת ןושל טושְּב :בֶרָח ג
 דע וכ :אָריִתְילַא ץֶרָאָה תיחמו קקשת ןפָכְלו של };
 ָתעְדְ ְקיהְמְלְׁשִה הרשה תיחו ךתירְב הרשה ינבא 4
 םֶריִכ עַד :אטחְת אלו ךונ תקפו ּךלֶהֶא םולשיכ הכ
 רֶבָקייִלֲא חלְכְב אֹוֵבִּת ְץֶרָאָה בֶשעּכ יאְצִאְצו ךערז =

RH RAEתולעכ |  
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 97 הֶנָעְמְׁש איֵהְדְכ ָהּונְרכַח תאז-הנה | :ּוְתְעְב שיִדָג תולַעפ
 :ךְלעד התאו

 1 .Car. VI ו

 2 א םִיָנְזאָמְּב יתיהו ישעכ למשי לוקש ול :רמאו בוא ןעו
 3 ועל יִרָבִד ןצ-לע דב םיִמָ לוחמ הָתַעְדיִכ :דַחְיראשי
 + הלא יתועב יחור התש םֶתְמַח רׁשֲא יִדָמַע ידש יצח כ
 ה =כע רֹוש-הְעִ םָא אָׁשָדייֵלֲע אָרְפ קהה :יתְכְרע
 6 ריִרְּב םעֿט-שיסא חלַמ=יִלבמ לֵפת לכַאיה :ּוליִלְּב
 1 ןֵתהיִמ :ימחל יִודְכ הָמַה ישְפִנ עוגנל הָנֶאמ :תומְלח
 פ יִנאכִדו הלא לאי הלא ןתי יִתְקתְ .יתְלֶאְש ובת
 י הֶליחְב הדלסאו יתמֲחנ דועדיהתו :ינעְצַבו ודי רַתָ
 וז יּכ יחכיהַמ :שודק ירמא יתדחכ אלו לימחי אל
 נפ יחפ םנָבַא חָפהםא :יׁשְפנ ְיָרָאַאדיִכ יצקדהמו לחיא
 13 :ינפמ הָחדְנ הישּותויב יִתָרְזע ןיא םַאה :שוחנ יִרְׂשְבדבא
 4 -ומכ ונֶּב יחא :םֹוי ירש תארו דַכֲה והערמ סמל
 : 6 ימילע הרקהינמ םיִרְדקַה :ורבעו םיִלָחְנ קיפָאכ לחנ
 וז :םמוקממ ּוכֲעְדנ ומחב ּותמצנ ובר תעְּב גְלש"ֶלַעְת
 18 תוָחְרֶא וטיבה :ודבאיו והתב לע םכְרד תֹוָחְרֶא תפל
 כ הי יאָב המְבִיכ ושב :ומלרוק אָבָש תָכילֲה אמת
 21 -יִבַה :ּואָריּתַו תתָה יִאָרַּת ול םֶתיִיָה הָּתָעיִּכ :ּורַפְחַ
 23 רצ"דימ ינוטלמו :ידעב ּודָחְש םֶכֲחְּכִמּו יל וב יִּתְרַמָא

 ג יִתינשדהמו ׁשיִרֲחַא נאו ינורוה יפת םיצירע ךימו
 הכ :םכמ חכוה חיכוידהמו רשידירמא וצְרמנדהמ :יל ּוניִבָה
 2% םותָידלע ףַא :שאונ יִרָמִא חּורְלּו ובָשְחַּת םילמ חַכֹוהְלַה
 28 "*לַעְו יבדונפ וליאוה הָּתעְו :םכעיִרדלע ּורכתו וליפת
 9 "יקדצ דוע יבשו הלוע יהתרלַא אנ ובש :בוכָאדסא םכג
 ל :תווה ן ןיבידאל יכחדםא הלוע ינושלְב-שיה :ּהְב
 -אלה "ה

 1 ירק ונשו +. 29. ירק ול ביתכ אל אייכב ד. 21. | ירק יחוהו ד. 9. ר
A 



 .CAP 7.8. חו בויא 14

Car. VU. | 

 דָמָעְּכ וימי ריִכְׂש ןמיכו ץֵרָא" לַע שונָאְל אָבְצהאָלָה א ג
 דיחְר יל יִּתְלַחִה ןָּפ :יִלֲעַפ הק ריִכָשְכּו לָצהָאְׁשִי 5
 םוקָא יִתְמיִּתְרַמְאְו יִתְכְכָשְדִִא :ילחונמ לָמָע תולילְו אש +
 הָּמְר ֵרְׂשְּבׁשַבְל :ףׁשְניֵדֲע םיִדָדְנ יִּתְעַבְׂשְו בֶרֲע-דִדמּו ה
 ולו גְרָאהִנמ ולב יִמָי :סָאָמו עַגְר ירש רַפָע שיפ <
 רוארל יניע בּושָתִדאְל ןוח חּורִּכ רכ] הק סָפֶאְב ד
 ןנע הָכְּכ .יינניאו יב ףיניע יאר ןיע ינרושַתדאְל :ביס |
 דאָלְויתיִבְלדוְעבּושידאָל :הָלעַי אל לואָש דרו ןִּכ ל
 רָצְּב הֶרָּבַרֲאיִּיְדׂשחֲא אָל נָא-סנ :ֹומֹוקְמ דע ּנָריְּכי וג
 םיִׁשְתְּכ ןִַהסַא יִנָאדִיה :יׁשְפנ דַמְּב הָחיֵׂשֲא יור ג?
 יקישב אָׂשִי ישרע יִנטָחְְת יתרמָאיִּכ :רָמְׁשִמ יִלָע גג
 רֵהְבתו :יִנתָעְבִת תֹניְָחִמּו תומלחב ינתתחו :יבכְשִמ ומ
 הָיִחֶא םָלֹעְלאְל יִּתְסַאְמ :יִתומְצעִמ תומ ישפנ קנחמ ו
 תיִשְתיִכְו נְלִּנְת יִּכ שֹנָא-הְמ :יִמָי לָבָה-יִכ ינממ לֶדָח וז

 הָמָּב :ּונְנָחְבַּת םיִצָנְרל םיִרָקְבִל ּודקְפתו :ךָּבִל ולא
 הַמ יִתאָטָח :יִקְר יעלמדדע ינפְת אָל יִנָמִמ הָעְשַתְאָל כ

 יהֶאְו ל עְגְפִמְל ינתמש הָמְל םֶדָאָה רֶצִנ ךל | לֵעְפָא
 דיפ נוע-תֶא ריִכָעְתְו יִעָשּפ אָשְתְדאְל | הָמּו :אָשַמְל יל
 :ינניִאו ינתְרְחְשו בָּבְשֶא רַפְעַל הֶּתַע

 .Car צלחת חח

 חרְו הָלָאילְלַמִת ןָאדע :רמא יחושה דדְִּב ןע א 5
 דתרעְי ידשדמאְו טפשמ תועְי לַאה :ךיפדירמא ריִּבַּכ 3
 רבא :םֶעְשּפדדִיְב םֶחְלַשְיַו ולחואטח ְףנְבסא :קָרָצ ה
 רֶשָיַו ךןדדםא :ןֶנְֶתִּת יִּרש-לֶאְו לאדדלֶא רֶחשּפ הָתַא <
 הרה :ףקדצ תנ םלשו יִלָע רי הָתְעְיִכ הָתֶא ד
 אָנְ"לאָשדיּכ :רָאִמ הנשי ףתיִרחאְו רֶעְצמ ךְתישאר 5

Nheרדל ו  
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 פ אָלְוּוחנַא למְתיִּכ :םֶתֹובֲא רקקל ןוכו ןושיר רד
 יךָכ ורמי ךורוי םהדאלַה :ץֶרָאײל ונמָי לצ יּכ עֶר
 וג דדנָשַי הָצְב אָלְּב אָמְנהַאְנִה :םילמ ואו םֶּבְלִמ
 ו ריִצָתילָכ ןנֶפְלו ףטקו אַל ובאְב נדע :םִימיִלְב וחֶא
 5 :דבאת ףְנְח תוקתו לא יִחְכָש-לָּכ תוחְרֶא ןּפ שבי
 ₪ ותיב"לע ןעֶׁשי ::וחְטְבִמ שיבָכע תיבו ולְסכ טוָכי-רְׁשֲא
 6 שָמְשינפל אוה בטר :םּוקָי אָלְו וב קיזחי המעי אָלְו

 גז תב ּוכָבְסִי וישְרְש לגהלַע :אצת וקנו ותעדדלעו
 ו ּיִתִאְר אָל וב שָחְכְו ומקמִמ נעְלַבְייסִא :הָזְחְי םנְבֲא
 5 אל לֵאְַה :ּוחָמִצְי רחא רֶפָעְמו וכרִד שושמ אּוהְדַה
 א קיחש הלמידע | :םיעְרְמדדיב .קיוחי אלו םתְיסאמו
 גג ללָהֶאְו תשְבשְבְלי ףיאְנְש :הָעּורְת יִתְפְשּו ךיפ
 ;ּונניא םיִעָשְר

ia Cap IX 

 א ׁשֵנָא קדְצחהמו ןכיכ יִּתְעַדָי םָנָמֲא :רמאו בויא ןעו 2
 :ףְלָארנִמ תא וע אָל מע בֶרְל ץֹפהְדסַא :לאדמע +
 קיִּתְעַמַה .:םֶלְשיַוויִלֶא השקהיימ ַחָכ ץיטאו בבל םכֲח 3

 ץרַא וינרמה וּפַאְּב םֶכְפַה רֶׁשֲא שָדָי אָלְו םיִרָה .
 ז הָרָי אָלְו סֶרָתְל רַמאָה :ןצְלַּפְתִי קידומעו ּהָמוקְמִמ

 יִתַמָבילַע ךרודו ובל םִיַמָׁש הַטֹנ :םֶתְחַי םיִבְכֹוְכ עב 8
 תֹולֹדָג השע :ןְמיִת יִרְהַהְו הָמיִכְו ליִסְּכ שָע הֶשְל ו %

 גג אָלְוילָע רָב ןח :רָּפְסמ ןיאזרע תואלפנו רקח זיאדדע
 וג דימ בישו ימ ףלחו ןה זול ןיכָאאלו ףלח הָאָרֶא
 וג ותחת פא בישידדאל הולא :הֶׂשֲעתִ-המ וילא רמאי

 וע יֵרְבָד הָרָחְבַ יִננעֶא יִכנֲאריִכ ףא :בֵהָר יִרָוְע וחַחְט 4
 יתארקדםא :ןֶנַהְהֶא יטֶפשמל ְךנעֶא אל יתקדצימא רֶׁשֲא 1

 וז ינפושי הָרָעְׂשְּבירׁשֲא :ילוק ןוָאייִכ ןימָאא אֶל נע
  SSO 2225ה רדו
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 יעּבְׂשִי יכ יחור בשק יִננתקאק :םֶנִה יִעָצְּפ הָבְרֲהְו ו
 :יִנְיִעְוי ימ טפשמל"פאו הגה ץיִּמַא חָכְלְִא :םיִררְמִמ 9
 חאל יִנָא םֶּת :יִנׁשְקִעַו נָא םּת ינעישְרי יִפ קְּצָאדסַא 3
 כת יִּתְרַכֲא ןכ"לע איהרתחַא :ַיַח םַאְמֶא יִשְפִנ עָדֶא ל
 םִיקְנ תַּפמְל םֶאְתְפ תיִמָי טושדסא :הָּכַכְמ אה עֶׁשְר 2
 אלדסא הפכו קיטפְשהינפ עְׁשְ"רְב הָנתנ ץֶרַא על א
 :הָבֹוט יִאְריאְל וחרב ץֶרדימ ולח יֵמְו :אוהימ ֹוֵפֲא הכ
 יֵרְמָא-בַא :לֶבֶאיִלֲע שוטי רׁשֹנְכ הָבֲא תינָאדסע ופלח ג;

 יָתֹבִצַע"לְב יּתְרָנַי :הֶנִלְבֲאְו נפ הָבְעֲא יחיש הָהְבָׁשֶא
 :עִָא לָבָה הֶחהֶמְל עֶׁשְרָא יִכנֲא :ינָקנִת אָליב יִּתְעַדְי
 תחש ןָא :יִפכ רבב יִתווֲהגלׁשרומְב יִּתְצהְרְתַהימִא 2,
 אֹובנ ִגנֲעֲא נֹומָּכ שיַא-אליִכ :יתומלש יִנובָעְַו יִנְלְּבַמִת 35

 :ונינש"לע ודי תשָי חיכומ ּוניניב-שי אַל :טָפְשִמב וחי
 אצל הָדְּבַרֲא .:ינְתְעְבְתִילא ותִמִאְו מֶבש יִלָעמ רסי הל

 ידע יֹנָא ןפדאלחי ּוָאריִא
 6 א זק .

 :ישפנ רָמְּב הַא יחיש יל חַבְעִא ודב ישפנ הנ א
 :יִנָביְרְתִהִמִילַע ינעיִדוה יִנעישְרתִילַא הולָא-לַא רָמא +
 תֶצִע-לו ךיפפ עי סאְמֲת יִכ קשְעְתיּכ ו ךָל בטה 5
 עד + לי: יי :חֶאְרִת שונא תואְרְכְיםִא דל רַשָב יגיעה :ּתִעְפּוה םיִעָשְ 4

 שָקְבֶתיִּכ ורָבָנ יִמיִּכ ףיִתְשְמִא ימי נָא ימיכה 8
 ןיאו עְׁשְרָא אל"יכ ךּתָעִדִילַע :שורדת יִתאָמֲחְלו נעל ד
 :יִנָעְלְבְתַו ביִכָס דחְי ינושצמ ינובצע ידי :ליצמ ְּךֶדמ 5

 בֶלָחְבאָלַה זיִָביִשִּת רָפָל-לֶאְויגָתיִׂשְע רָמָחביִכ אָנְרֶכְו
 תֹומָצִעבּו ינשיפלת רֶׂשָבְו רוע :ינאיפספ הניב ינכיִתִת גג
 תקפו יקמע ְתיִׂשָע דָסָהָו םייח .:יִנָכְכֶשִּת םיִדיִנְו גל
 מע תאי יִּתְעיּךָבְבְלְב תנפצ הֶּלֲאְו :יחור הָדְמָׁש 8

 a ₪16. ותכר יט .34. רוובב א"ב ₪6. ירק ימב .30. | חנתאב החפ =. 22 יט
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 13 יִּתְעׁשָרדסא :יִנְקִנְת אָל יֹנֹוֲעַמּו יִנֶתְרַמְשּו יִתאָמֲחהםִא
 גינע הארו ןולק עבש ישאר אְׂשֲא-אָל יִתְקדָצְו יל יֵלְלַא
 1? !ףיךע ׁשֵּדַהְת :יִב אָקַּפְתַּת בשָתְו ינדוצת לחָשּכ הָאְנְו
 18 םֶחְרִמ הָּמָלְו :יִמִע אָבְצְו תופילַח יִדִמִע ךְשִעַכ םֶרָתְויּדנ
 וי הֶיָהָא יִתָיָה-אַל רשאפ .:ינארתדאל ןיעו עא יִנְתאצַה
 כ יִנֶמִמ תישי לָדָחִ יִמָי טעְמדאָלָה :לָבּוא רֶבָקל ןָמּבִמ
 גג ףָשַח ץרָאדלֶא בשֶא אֵלְו ףלא םֶרְמְּב :טָעָמ הֶנילְבִאְ
 2 םםיִרָרְמיאָלְו תֶומְלִצ לָּפאַמְּכ | הָתְפִע ץרא +:תמלצְ
 :לָפְאדַמְּכ עַפֹתַ

 אי .CaP. XI אי

 ג א "םִאְו הע אָל םיִרָבד םֶרָה :רמאו יממְעַה רפצ ןעמ
 3 ןיִאו געלתו ּוׁשיִרֲהְי םיִתְמ ףיִרְּב :קָרְצַי םִיִתְפְש שיא
 ה םלא] ניב יִתָיַה רבו יחקל ּךָז רֶמאתְו :םֶלָכַמ
 5 תֹומְלֲעּת לידו :ךִמע ויתפש חתפיו רבד ַֹוָלָא ןתיהימ
 :ףנועמ הולא ךל הָשיּכועדְו הָיְשּוִתְל םילפכיִכ הַמְכְח
 4 יֵהָבָג :אָצְמִּת ירש תיִלְכתִדַע םֶא אָצְמִת ּהוָלֶא רקַחה
 9 ץַרָאמ הָכְרֶא :עֶדתהמ לואשמ הקמע לעפת"המ םיִמש
 י ימו .ליהקַו ריגו ףֶלֲחַיחמִא :םוידעמ הָבָחְרו הדמ
 וג :ןניבַתי אָלְו ןָאאָרַו אָוְעְהיִתְמ עדי אוההיּפ ּנְביִׁשי
 13 תֹוליכַה הָּתֲא-מַא לו םֶרֶא אָרְפ רעו בֵבָלִי םּובָג שיאו
 + "לא ּוהָקיִהְרַה ףדיב ןָאדסַא +ףיפּכ וילֶא תשרפו דל
 וט ָתיָהְו םומִמ יְנָּפ אשת ו ןָאיַּכ :הָלְוע ףיִלְחֶאְּב ןְכְׁשת
 ג רכזת וָרְבֲע םִימָכ הָכְׁשּת לַמָע הָּתֲאיִּכ :אָריִת אָלְוקָצִמ
 14 די ּתְחַטְבְו :היְהִת רקְּבּכ הָפָעִת דָלח םוָי םִיַרָהֲצִמְו
 ג דיִרָתַמ ןיאו ּתַצְבְרְו :בכשת חטבל םרפקו הוקת שי
 כ םקְנמ דָכֶא םֹונָמְ הָניִלְכִּת םיִָׁשְר ייעו :םיִפר פולו
 ad ליי הק :ׁשְפנ-חפמ םֶתְוקַת

 עק: 86. ירק תישו גל. . ירק לדחו +. 20 "י-
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 . .Car. XU םי בי

 תרמְּמ םֶכָמִעְו םעְּתַא יִּכ םֶנָמֲא :רמאו בולא ןעוא 2
 -תֶאְו םָּכֹמ יָכֹנֲא לפנ-אל םֶכֹומְּכ ו בָּבְל ילדסנ :הָמְכֲח 3

 הולָאְל ארק הָיהֶא | והעְרְל קָחָש :הָלֲאומְּכ ןיאדמ 4
 ןֶנָאש תותְשעל ווב ריִפל :םיִמָּת קיִדצ קוחש ּוהְנעַ ה
 תרוחְטבְו םיִדְדְשְל ו םיִלָהֶא ּוָלְׁשִי :לֶנָר ידַעומְל ןובנ 5
 אָעלַאָש םֶלּואו :ֹדְב הוא איֵבָה רשאל לא יזיגְרמְל ז
 ץרָאק חיש יא ליד םימָשה הע ךְרתו תֹמַהְב 5
 יִכ הָלְאילָכְּב עדְידאָל יִמ :םיה נד ךל ורפסיו ךֶרתְ 9

 -לָּכ חּורְויחיִלָּכ שפ) ודָיְּב רֶׁשֲא :תאז הָתְשָע הָוהְידדְי
 :ולדיפעטו לָכֲא ו ןָחְבּת ןילמ ןאאלָה :שיִארֶשְּב וו
 הָרּובְנ הָמְכִח ומָּע :הֶנּובְּתםיִמָי ךִרֶאְו הָמְכַח םישישיכ וג
 שיאז"לע רגשי הבי אָלְו סורָהְי ןה :הָנובְתּו הצע ול 4
 דּוכְפהְיו םחלשיו ושבו םִיִמַּב רַצְעְי ןה :חַתֶפִי אָלְו וש
 םיִצעו ךילומ :הֶגְשִמו גש ול הָיְשּותְו וע מע ::ץְרֶא וז
 רוזא רָסָאו חתפ םיִכְלִמ רסּומ :לֶלֹוהְי םיִטפְׂשְו ללוש ו

 ריָפַמ .:ףלַסְי םִנְתִיִאְו ללוש םיִנָהְכ ךילומ :םֶהיְִתְמְּב כ
 םיִביִדְנְ"לע ווב ךפוש :חקי םינק] םעטו םִנָמָאנְל הָפָׂש ?ג

 ראל אָציו ךָשֶחינמ תוקמע הָלִנַמ :הָפְר םיָכיִפֲא ַחיזמּו
 ריִסמ :םָחְנו םיוגל חמש םֵדְּבֲאַ םיוגל אָיִגָשִמ :תֶוְמְלַצ }ג
 =ׁשְׁשִמִי :ךְרְדְ"אְל ּוהָתְּב םֵעְתַּו ץֶרָאָה-םע ישאְר בכ הכ

 :רֹוכְׁשַּכ םָעְתִיַו רואדאלו ךשח
 .CaP אחת גי ני

 םםֶכְתְַרְּב הל ןְבָּתַו יָא הָעְמַש ינע הָתֲאָר לב ןהא ג
 יִשדלֶא יִנֲא םֶלּוא .:םָכִמ יִכֹנָא לפנ"אל ינָאדםנ יִּתְעַהי

 רקָשילֶּפְט םָּתֲא םלּואו :ץפְהֶא לאלא חכוהְו רַכַרֲא +
 םכָל יהו ןושירחפ שרחה ןְימ :סכְלְּכ ללא יפה

 תמכחל 777 7-7 -
 השוגד קה אימ צץ. 22 כר



 1199 זסמ CAP 19. 14 דיני

 5 :ובישקה יִתְפְש תוברו יִתְְכְוה אעועמש :הָמְכִחְל
  ןיאשת ויְנָפָה :הימְר ּורְּבְדִת ולו הלוע ּורבְדִת לאְלַה
 9 "לתֶהְכְְימִא סקְתֶא רֶקְחְיִּכ בוטה ןוביִרת לאלא
 י םיִנָפ רָתַָּבִא םֶכְתֶא חיכו הכה וב ולְתְהַת שונא
 ג: :םכילע לפי ולחפו םֶכְתֶא תַעַבּת ותֶאש אלה :ןאְׂשִ
 12 ינממ ושירה .:םכיּכנ רמחהיפנל רפאדילשמ םֶכיִנְרְכְ
 44 ינשב יִרָשְב אָשֶאו המ"לע :הָמ ילע רעו יִנָאהַרְבדַאְ
 יט -לֶא יִצְרּד-דא לח אל יִנלֶטְקִי ןה יפַכְּב םישֶא ישפנו
 ו :אֹובְי ףנח ונפל אלייִכ העושיל ילדאוהדסנ :חיכוא ויְנָ
 7 יִמְכְרֶע אנ"זהגה :םֶכנְוָאְּב יִתְוחַאְו יִתְלַמ עומש ִעְמְׁש
 : דיכ יֵדָמִע ביִרָנ אוהדדימ .:קֶדְצא ינאי יִתְעְרְי טָּפְׁשִמ
 כ ףינָפִמ וָא יִדְמִ שָעָתְלא םִִּתְשְּדִא זעונאְו שיִרְחֶא הָתַע
 גו יִנָתַעַבְתִדְילַא תמו קחרה יִלָעְמ פְּב :רֶתְסִא אֶל
 2 זרוע יל המּכ :ינבישהו רּֿבַרֲא וא הָנֲעָא יכנָאְו אָרְק
 24 ריִתְמַה נפה :ינעידְה יִמאָטחְו יִעשַפ תִֹאָטְַו
 הכ ׁשֵבָי שקדתַאְ ץורצּפ ףד הָלָעַה :דל ביואל יִנְבְשְחַתו
 5 :ירוענ תונוע ישירות תוררמ ילָע בּתְכַתייִ :ףדְרת

 גז ילנה יעְרָשילע יִתְֹראלְּכ רָמְשתְו יל ו דס שת
 28 ׁשָע ּולָכֲא דֶנָבַּכ הֶלְבַי בָכָרְּכ אּוהְו :הָּקַהְתִ

AVANTףי 64%  

 ג א למי אָצָי ץיִצְּכ :ןנְריעֶבְׂשְו םימָי רצק הָשא דּוָלָי םֶד
 3 יִתאְו נע תָחָהְּפ הזחלע-ףַא :דומַעְי אָלְו לַצַּכ הרב
 + ;דָחֶא אל אמממ רוהט ןתידימ מע טַּפְׁשמְב איִבְת

 ה אְָו ָתיֵׂשָ קָח תא ויעְרָחְרפְסמ ומ | םיִצורָחיסא
 5 יִכ :ומֹי ריִכָשְּכ הָצְרי-דֲ לְּדִחִו ויִלָעִמ הַעְׁש :רבעי
 :לֶּדחַה אל ותקניו ףילחי דועו תַרָּכ-סַא הָוקִּת ץֵעָל שי
 5 םכימ חירמ :ֹונִג תוִמָי רֶפָעְבּו ושרש | ץראּכ ןיקזויסא

 ןשי x tas Sr oe ה

 ירק וקח +. 5. דיי פיסב חתפ 8. תנתאב חתפ +. 91. ירק ול +. 15. גית דחא שכד +. 9, ג'ו
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 נו שלחו תומָי רָבְגְו :עַמנומְּכ ריִצָק הָׂשָעְו הרי
 שיאו :שבָיו בֵרָחָי רֶהְ םיקיגמ םִיִמולְזֲא וואו םֶדֶא ₪

 ורעי אָלְו ּוציִקָי אָל םִיִמְָש יִּתְלְּבְדדדַע םוכֹי-אָלְו בָכְש

 בושדדע יֵנֵריִּתְסּת יננפְצַּת לואשּב ו ןַתַי יִמ :םָתָנׁשִמ 3
 "לָּכ הָיִחְיַה רב תומא :יִנְרכְותְו קח יל תישָת פא 4
 ךְנעָא יִכִאְו ארק :יִתָפיִלֲח אובידע לָחיֲא יאְבְצ יִמָי ומ
 רמשת אָל רופסת יִדֲעַצ הָתיִּכ *ףסכת ידי הֵׂשֲעַמְל 5
 םֶכּואְו :ינועדלע לפמתו יעשפ רֹוָרָצְּב םֶתָח :יִתאָטַחְילִע 1
 םימ וקחש ו םִנְבֲא מממ קָתְעָי רוצו לִי לפונזרה ופ
 והפקת ִּתְדְבָאְה שונא תֶוקַתְוְץְרֶאְדרֶפְעהיִחיִּפְסיְףִמְשִּת ב
 הלו נב ודב :הְהְלַׁשתַ וָלְפ הנשמ לה חל א
 ושפנו בָאְכי ויָלָע ורָשְּב ךֶא :ֹומָל ןיִבָיאָלְו ורצה עֶדָי 2

 .Cae א(. ומ ומ

 חורדיתעד הני םכְחַה :רמאו למיתה פלא ןעו א 2
 דאק םיִלִמּ ןיִּכְסי אל רָבְְּב חכיה :יִנְמּב םידק אקמיו 5
 :לֶאיינְפל הָחיש עֶרנתְו האְרי רֶפְת הָתַאףא :םָּב ליעוי +
 ףופ דעישרו :םיִמּורע ןושק רב ףופ נע ףלאו"יכ 5
 ינפלְו רלות םֶדֶא ןושיארה :ְָּבנֲעַיתָפְׂשּו ינָאזאלו ז
 :הָמְכָה ףילא עָרְנְתְו עמשת ּהלֶא דסְבַה :תְלְלוח תוָעָבְנ 3
 -םכנ בָש"נ אה ונָמַעדאלו ןיבָת עֶדנ אָלְו תְעַדַ-הַמ
 תרָמוחְנַ ממ טעמה :םיִמְייֵבָאמ ריֵבכ ּנָב שישי וג
 :ףיניע ןימזרייחמו ףכל ךחקדהמ :ךמע טאל רבו לא 3
 ׁשֶמָא-הָמ .:ןילמ ףיפמ תאצהְו חור לָאזלָא בישָת"יִק ג
 ןימאי אֵל שדְקְּב ןה :הָׁשֲא דולי קדצי יִכְו הָכְהְּכ וט
 התשדשיא חַלֶאְ בָעְתַייִּכ ףא :יניִעְב חאל םיִמֶשְו 5

 "רֶשֶא :הָרּפסָאו יתיוחרהְוילחעמש ךוחא הלוע םימכ
 םימכח בוקי: ב בג

 שגדב רה א"נב +. 17. ירק וישדקב +. 16. שגדב 'בה א'לב ז. 8 יו ויהי צ. 7. ץט
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 9 הרגִּתנ םֶדַבְל םֶהְל :םֶתובְאִמ ּודָחַכ אָלְו ודיני םיִמָכֲח
 כ לְלּוהְתַמ אוה עֶׁשְר יִמָיילָּכ :םֶכֹותְּב רז רבעדאלו ץרָאָה
 ג: םולָׁשַב וינוֲאְב םיִדֲחְפ"לוכ :ץירעל נצ םיִנש רַפְסַמּ
 2 וה ּפָצְו ךשההרונמ ביש ןימַא-אל :ּנָאובו דדוש
 23 ודב ןוכנייכ | עו היא םֶחְלְל אה דב) :בֶרֲחילֲא
 2 דיִתָעךָלָמְּכ ּֿפְקְתַּת הקוצמו רצ ּוהְתעַבִי :ְךֶׁשְח-םְ
 כ ץורי :רבנְתי יִלשדלָאְו ודי לֵאלָא המ :רודיִּכל
 וז ּוֹלֲחְב נפ הפכ"יכ וי יג יִבַעּב ראצְּב ויל
 28 תב תֹודָחְכִנ םיִרָע | ןוכְׁשו :לֶסָכִייִלְע הָמיִפ שעה
 99 דתצל] רשָעייאל :םיִלנְל ּודְּתַעְתַה רֶׁשֲא ומל ובשידאל
 ל ךעחהינמ !רוטידאל :םֶלְַמ ץֶרֶאְל הטידאלו וליח םוק
 3: שב ןמאי"לא .ויפ רְּב רוסו תֶבֲהְלׁש שבית ותק
 יט ּותָפַכְו אלָמִת ומוידאלּב ותרמה היהת אָוָׁשיִכ העת
 2 =יכ :ותָצְנ תיזכ דלשיו וְרְסּכ פג סמחי :הננער אל
 הל למע הָרָה :דסשדילהא .הֶלְבִא שאו דומלנ ףגֶח תֶדע
 :הָמָרמ ןיִכָּת םֶנְמְבּו ןוא דל

 זט .Car. XVI זמ

 2 א ירק ימחנמ תֹוָּכַר הָּלֲאְכ יִתְעְמְש :רמאו בוא ןעו
 :הֶנָעִת יִּכ ְרְמהמ וא הור"ירבדל ץקה םֶבָלְּ
 + ישָפְנ תת םַכׁשפַנ שי ול הֶרּברֲא .םֶכְּכ כא ו םנ
 :ישאר ֹוִמְּב םֶכיִלְע הָענאְ םיִלָמְב םכילע הָריִּבְחַא
 ג "אל הָרְּבַדֶאדִא :ִךִשִחָי יֵתָפְׂש רינו יִפדומְּב םֶכְצְמַאא
 : ינָאְלָה הָתע-ְרַא :דלַהְי ימיהמ .הָלִּדחַאְו יבא ּךָשַחְ
 8 ישחכ יפ םקוו הָיָה דעָל יֵנֲמְמְקּתַ :יִתְדע-לּכ ָתמָשַה
 9 | ירָצ ויָנְׁשְּב יִלָע קרח ינממשיו | ףִרֶס פא הנע ןנְפְּב
 יחל כה הָּפְרָחְּב םֵהיִפְב | יֵלָע עפ :יל ונע שילי
 ג: םיִעָשִר יִדַי-לַעְ לוע לָא לא יִנְריִגסְ :ןּואְלמְתְי ילע דחי

 ינטרי
 יא וכח ד. 31. ירק יופצו צא. 32 זט
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 נצפו יִפרְִב והֶאְו ינרפרפו ו יתייה ילָש יט ו
 אָלְויִתיִלְּב חלפו ויבר ו ילָע ובס :הֶרְטמְל ול ינמיקו וג
 ןרפנפ"לע ץרפ ינגרפי :יתררמ ץראל ךּפְשַי למחי +
 רעב יתללפו ידלג ילע יְִרּפִמ קש רבִּכ יל ץֶרָי ו
 לע :תֶולצ יפעפע לעו יכב"ינמ הרמרמח נפ זינק ו:
 "לאו יד יפכת"לא ץֶרָא הכו יִתְלפָתו יִפְכְּב סָמֶהיאל וצ
 ירַהָשְו ידע םימשב"הנה הָתַצסנ :יתְקעול םוקמ יָה ו
 הכו :יניע הָּפְלֶה ּהולָאילַא יער יצילמ : םיִמֹורְמּב 3

 ותאי רפסִמ תונשדיפ :והערל םֶדָאְִבּו הולָא-םע רֶבנַל
 :ְְּלָהָא בּושָאדאָל חרא

 .Car אטח זי זי

 יָדמִע םיִלְתָה אָלדסא :יל םיִרָבִק וכְּנ יִמָי הָלְּבְח יחור א 2
 אוהדימ מע ינְבְרְע אָג הָמיִש :יניע ןלּת םָתֹורַמַהְבו 5
 :םַמּורְת אָל ןפילע לָבָׂשמ ָתנַפָצ םֶבְלייִּכ :עֶקְּתַי יִדָיל 4
 "לָשמַל יִנניִצהְו :הָנְלְכִת נב יניעו םיער דיג קלחל ל
 לַצְּכ יֵרְצו יניע שעכמ הכו :הָיְהֶא םִינפְל תַפֲהָו םיִמִע ז
 :רֶרֹעְתִי ףנֶחלע יקְנְו תאו--לע םיִרָׁשי ומְשָי :םֶלְּכ 5
 זָלְּכ םֶלֶאְו :ץִמֶא ףיקי םִידירָהָמְ יִּכְרַד קיד וחאיו +
 יתמו ּורָבֲע ימי :םֶכָח םֶכָבאֵעִמָאזאָלְו אָנ ואְבּו ּובָׁשָת וו
 דינְפמ בורק רוא ומישי םוָיִל הלל :יִבְבְל יֵׁשְרִמ מ +
 :יָעּוצי יתדפר ךשחפ יִתיִּב לאש הָוקֲאסַא ְדׁשְה 3
 פא הָיִאְו :הָּמֵרְל יִתֹחֲאְויִמֲא הָתֶא יֵבֲא יִתאָרְכ תחשל ומ
 דָחָי"סַא הָנְדַרַּת לֶאְש יִהְּב הגָרּוׁשְי ימ יתָוקתַו יִתְוקַת ו

 :תַחְנ רָפָע"לַע
 .Ca אטזזז חי ןדי

 ןילמל יצנק ןומיִׁשְּתוהָנָא-הע :רמאוו יחשה רָּדלְּב ןער א 2
 וניִמְמנ הָמֵהְּבִכ .ּונְבָשְחְנ דמ :רּבַדְנ רחַאְו ּוניִבְמ 5
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 4 תו ץרא בעת ףְנעַמְלֲה ֹופֲאְּב ושפנ ףרט :םֶכיִניִעְב
 ה ישא םיִבְׁש הניאָלְו ךעדי םיעשר ראם :ומלממ רוצ
 ; ועא יִדָעַצ ורצו :דַעְדְ וילָע ורנה ילֵהֲאב ְךָשִח רוא
 + הבבש-לעו ויִלנרְּב תֶשְרּ חלש :ֹותְצע ּוהָכיִלְׁשתו
 ! ץֶרָאְּב ןומֲמ  :םימצ וֵלָע קוחָי חפ בָכְעַּב זחאי :ךְלהְתי
 גג ּוהָציפָהְו תֹוָהָלַב והָתַעָּב ביִבָס :ביִתָנ ילע והדכלמ' ולבה
 ; ורוע יב לבא :עְלַצְ ןוכ) דיִאְו ונא בעְר"יהי :וילגרל
 1 והְדְעַצִתו וחטבמ ולהָאמ קת :תוָמ רוכְּב וידּכ לכאי
 וט ּוהָוְנְלַע הָרֹי וליֵלְבִמ להב ,ןֶּבְשּת :תיִהְלַּב ךלמל
 19 ורכז :וריצק למָי לַעָמִמו ושי וישרש תחפמ :תיִרְפג
 8 רוִאמ ּוהְפְדִהִי :ץוהדינפ"לע ול םשדאלו ץֶרָאדונמ דבָא
 ו9 ןיִאְו ֹומעַּב דכנ"אלו ול ןינזאכ והדג לָבָּתִמו דשָחדלֶא
 כ ּוזָחֶא םינמדקו םִנֹרָחַא ּומשְ ומוי"למ בב דיש
 2 :לֶא עדיאל םוקמ ה לוע תונְכְשמ הָלֵא-דַא :רַעָש

 טי .Car. XIX 'טי

 א ;םיִלַמְב יִננאָכַדְהְו ישְפִנ ןינות הָנֲא-דַע :רמאוו בויא ןעו
 4 "ףאְו :יִלורְכְהַת ּוׁשבֲת"אְל יִנְמיִלְכַּת םיִמָעִּפ רָשע ה
 ה ּוליִדְנִּת יִלָע םֶנָמָא-םא יִתְנשְמ ןִלָת יִתא יִתנְׁש םֶנָמָא
 6 ודוצמו יִנָתוע ּהולָאדיִכ ופאדועד :יִתָּפְרֶח ילָע וחיכותו
 ז :טפשמ ןיאו עושא הנעא אלו סמְח קעְצֶא ןה :ףיקה ילע
 5 יִדובָּכ :םישָי ךשח יתוביתנ-לעו רובעָא אָלְו רדנ יהא
 ידלאו ביִבָס יִנַצְתַי :ישאר תֶרַמְע רסיו טישפה ילָעַמ
 וג :וירַצְכ ול נֵבְׁשֲחַו וּפָא ילָע רח :יתוקת ץעֶכ עפ
 19 :ילהאל םיִבְס יהו םכרד ילע ולסיו ההר ואבי ו דה
 3 יבורק .לְרָח ממ רזא יעדיו קיחרה ילָעמ יחא
 ומ יִרְכְנ ינֵבְׁשְחַּת רול יִתהַמִאְו יֵתיִב יִרָנ :יִנוְחְכַש יִעְדָיִמ
 6 יִפְדדמְּב העי אָלו יתאָרְק יִדבַעל :םֵהינעְב ית
 11 דג :ינְמְב ינבל יתוגחו יתשאל הָרְ יחור :ולְךִנְחְתֶא

 םילי וע חנחאנ חחס +. 10. טייי



 .CAP 19. 20. כ טי בויא 1134

 יִתְמילָּכ ובעת :יִבַּרְּבַרו הָמּוקֲא יב סֲאַמ םיִלוע ג9
 רָכָבָּד יִרָשְבְבְו יִרְשָּב :יֶבכּפָהְנ יִּתְבהֲא-הת ידוס כ
 -דָי יכ יער םתַא יִנגָה יח :יִנָש רָב הֶמְלַמְתֶאְו ימצע 21

 אל רשמו לארמְכ ינפדרת הָמְל :יִּב הָעְגְנ הולֶא
 :וקַחיו רפפפ ןתיחימ ילמ וובְתכִו ופא ןתיימ .:ועבשת
 יל יִתְע נאו :ןּובְצַהי רוב דעְל תרפעו לורָּבטעְּב
 יִרָשְּבַמו תאזופקנ ירו ראו :םּוקְי רַפְע"ל ןורחאו יח 5
 לכ רזאל יאָר יגיעו ילדהוחאו ינא רשא :ַהולֲא הֶזָחֶא לז
 רַבָּד שָרשְ להףדרעההמ ורמאת יִּכ יִקָחְּב יִתילכ ₪

 בֵרָח תנע הָמחְיִכ םֶרחהנְפִמ | םֶכְל ּורָט :יִבאָצְמנ
 :ןידש ןׁעְּת ןעמל
 .Car. XX כ ומ

 רּובָעְבו יבש יפעָש ןֵכָכ :רמאיו יתְמִענה רפוצ ןעו א ג
 :יִננעי יִתְנִפִמ ַחּורָו עמשֶא יִתְמְלְּכ רכומ :יב יִׁשֲח ג
 תננר וכ :ץֶרָאילע םֶדֶא םיש גמ ךערינמ תַעְרְי תאוה 4
 םימשל הָלְיםֲא :עגר"ידע ף נח תחמשו | בֹוָרָקִמ םיִעָשְר 5
 ורמאי ויַאר דבא' חצנל ולְלְָּכ :עיו בעל ושאר ואיש ד
 ןיע :הָליל ןווחּכ דיו ּוהֲאְצְמִי אָלְו ףועי םיָלֲחַּכ :וא 5
 וצְַי וְנָּב = :ומקמ ּנָרּוׁשּת .דועדאלו ףסות אָלְ יפי
 גע מול וָאְלְמ ויִתמְצִע :וקא הָנְבשּת וי םילד וו
 תחת הָנְדיִחְכִי הַעְר ויִפָב קיִתְמִתִימִא :םָכְׁשִת רֶפְעלַע ו
 :וכח ךותְפ הנני הגב אלו ָהיֶלָע לַמָחִי :ונושל וג
 עַלְּ ליח :ֹוָבְרְקִּב םינְתִפ תַרורְמ ַפַהָנ ומ ימהל 4
 והנרהפ ני םיִנְתְפשאְר :לֵא ושרי נטכמ אקר א
 :הֶאְמִחְו שכד ילָח ירהנ תוגלפב אָרְדלַא :הָעַפֲא א ושל וז
 ץצרהכ :טְלע י אלו ותורמת ליִחְכ עלי אָלְו עני בישמ
 ונמבְּב ןלש עדיאל וכ :ּוהְנבַי אלו לוג תיכ םילד בט ב

 ודומחב רק באג קין: קי שקופה
 ירק וימולע +. 11. יכ ירק ןודש .v 29. טיר
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 גג ליחָידאל ןפ"לע יִלְכָאְל דיִרָשְדִיִא :טלמי אֵל ּודּמֲהָּב
 מ :ונאכמ לָמָע ךיחלָכ ול רי וקפָש תּואָלְמְּב :וכּוט
 2 ומיִלָע רַמְמִו פא ןורח ובדדחלשי ּונטְב אָלַמְל | יי
 24 ;:רֶׁשּוחְנ תֶשָק והפלחת לרב קָשנמ חרְבִי :ֹוְמּחְלְּב
 ל דלָּכ :םיִמָא ל דלהי ופְררְמִמ קְרבְו הגמ או ףלש
 ריִרְׂש עֶר חַפְְאק שא ּוהְלְכָאִּת וינופצל ןוִמָמ לשח
 2 ליבי לני זול הָמְמְולְתִמ ץֶרָאו נע םיִמְש יל :וִלָהֶאְּ
 29 םביהלָאמ ועְׁשְר םָרָא-קלַחוהו :ּופַא םיְּב תור תי
 :לֶאְמ ֹוָרְמֲא תלחנו

Car. XXIL. NOאכ  

 2 א ראֹויַהְתּו יֵתְּלִמ עומָש ִּעמַׁש :רמאו בויא ועו
 3 :ניִעְלַת יֵרְבַד רֵחֵאְו רד יִכֹנֲאְו יאש :םֶכיִתְמּוחְנִת
 5 יֵלֲארנפ :יחור רצקתהאל עודמ"מָאו יחיִׂש םֶדֶאְל יכנָאָה
 6 וחֶאְו יִּתְלָהְבִנְו יתרקזיסאו :הָּפ-לַע די ומישו ומשה
 ז :ליָח ּורְבְנְיסִנ וקתע ּויִחָי םיִעָשְר עּודָמ : תוצְלַפ יִרָשְּב
 3 םֶהיֵּתְּב :םֶהיִגיִעְל םֶקיִאְצִאְצְו םֶמַע םֶהיֵנֲפל ןוכָנ | םַעְרז
 י אָלְו רָבַע ורךוש :םֵהיֵלֲע ּהֹוָלֲא טכשדאלו דחפמ םִולָׁש

 ג: םֶהיֵליוע ןאצְכ חְלָשָי לָכׁשִת אָלְו ֹותָרּפ טֶלפִת לעני
 12 ;בֶנע לכְל ּוחְמְׂשִ רנו ףֶהְּב אשי :ןודקרי םֶהיֵדְלִת
 1 רוס לֵאָל וָרְמאַֹו :ּותָחִי לוָאְש עַנְרְבּו םֶהיִמָי בוב לב

 וט ּנָדְבענהיִּכ יִדָשהמ נצפה אֵל ףיִכְרִד תַעָה ונממ =
 16 םיִעָשְר תצע םבוט םֶדָיְב אָל ןַה :וּבדִּנפְנ יִּכ ליעונההמו
 וז םֶדיֵא ומיִלָע אָבְיו עדי םיעָשְרְִרְנ | הָמַּכ ינְמ הָקֲחַר
 18 ותָבָנְנ ץמְכו חורדינפל ןָבְתְכ יהי ופאְּב קלחי םיִלְבֲח
 15 ּואְרִי :עָדו ויִלַא םלשי ווא וְנָבְְרַפְצ הולָא :הָפוס
 גג ֹותיִבְב יִצְפְפִחהַמ יִּכ :הָּתְׁשי יִדש תַמֲחְמּו יִדיִּכ עפ
 22 תאוה תַעָדְדְמְלְי לַאְלַה .ּוצָצְח ויָשָרָח רַפְסִמּו וָרָחַא

 . םימר
 השוגד שהו חיקב יהה אייכב חנתאב חהפ +. 5. א'כ = ליעלמ +. 96. ה רוחי +. 22. כ

 ז.90. | ףיסא אלב מק ז.17. | ירק ולכי ד. 18. ק"ב יה



 .car 21. 922. .בכ אכ בוא - 06

 ;וילשו ןנאלש לכ ומת םָצֲעְּב תומי הָו :טֹופְׁשִי םימָר 3
 ׁשֶפְנְב תּומָי הו : הקשיויתומצִע חמו בלה ואְלִמ וָניֵמֲע 2
 הדָּמַרְו ּובָכְׁשִי רָפְעְדלַע רַהָי :הָבוטְּב לבא אָלְו הרמ 5
 יֵלֲע תומזמו םֶכיִתוְבְשְחמ יתד ה + :םָהיֵלֲע הָסְכֶּת פז
 תֹונְכְׁשִמו לָהֶא היא בידנ-תיב היא ורמאת יִּכ :ּוכְמֲחַת 8
 :ּורְפְִת אל םתתאוְךֶרָד יִרְביִע םּתְלֶאש אלה .:םיעשר 9
 "לע דואט :ולכז רבע םיל עֶר שקו דיא םיל וכ 2
 בוי תורְבְְל אּוהְו :ול-םלשי ימ הָשָעְאּוהְו וכרד ויִנָּפ 2
 םֶדָאלָּ ירה לסנ-יבנר ילוקְתַמ :דוקשי שידגהלעו 33
 םֶכיִתְבּושַתּו לָבַה יעמחנת דיִאְו :רפסמ ןיא ונפלו ךושִמי 4

 :לעֶמרַאְׁשנ
 a בכ בכ
 ןפסודיפ .רָבְגדָכְס לאלה :רמאמ ינָמָּתַה זפילָא ןעו א 2

 דיִכ עַצְבדמַאְו קצת יב ידשל ץפחה :ליכׂשמ מיל 3
 :טפְׁשִמּכ ךמע אבי ףחיכו דתָאְרימה :דיכְרִ םתת 4
 ףיחא לָּבְחַתיִ : ףיתנועל ץקךיאו הפר הער אלה ה
 בעְרְמו הקשת ףנֶע םימדאל :טישפת םימורע ידגבו נה 7
 :ּהָּב בש םיִנָּפ אּושְנו ץרָאָה ול עורו שיִאְ :םחל"ענמת 8
 ןכיהלע אָכְרְי םימתָי תָערְ קיר תָחְלֶש תֹנָמְלֲא !
 דאל ךשחהוא  :םֹוִאָתּפ דחפ לָהּ םיקפ ְךָתֹוביבְס גג
 - םבְמָש הנ הֹולֲאאלָה :ָךְפכּת םמדתעפשו האר =
 דעבה לא עדידהמ ָתָרַמָאְו :ּומָריִּכ םיִבָכֹוְכ שאר הָאְרּו 3
 םכימש גוחו הָארִי אָלְו ולדרֶתס םיִבָע :טופשי .לפרע גו
 :ןואדיִתמ ּוכְרָּד רשֶא רומשת םֶלוע חַרֶאַה דלת 0

 לאל םיִמְאַה :םֶדֹסְי קוי רה תעאלו ְטמְק"רֶׁשִא ו
 םֵהיֵּתְב אלמ אּוהְו :ֹומָל ידש לעפי-המו ונממ רוס 8

 הָמְׂשִו םיקידצ ואְרי :ינמ הָקָחַר םיפשר תצעו ב ופ
Ae =יקנו  

 שיקוספב רפסה יצח +, 15. השוגד ימה איינפ +. 12. קרוש רהא שנד +. 6. בייכ
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 כ :שֶא הָלְכֲא םֶרְְֶו ונמיק דחכנ אלדסא :ומָלנַעְלי יקֶנ
 2; ויפמ אנ"חק :הָבֹט תֶאובְת םֶהָּכ םֶלְשּו ומע אָנְדְבְסַה
 2: בת ידשדרע בּושפיסא :ְָבָבְִּב ויָרְמֲא םישָו הָרוּ
 24 םיִלָחנ רוצְבּו רָב רַפְ-לע"תוִשְ :ףיִלָהֶאמ הָלְוע קיֶחְרַ
 8 ןָאיִכ :ךק תופעת הכו ְךָרצְב ירש הָיָה :ריפוא
 עז ולא ריִתְעִת נפ הָלָאְיַלֶא אשתו ןנעְתת יהש--לע
 א לנו ךל םקו רֶמֲא-רעתו :םלשת ירד ָךעְמְשו
 צדה יי +7 ג םיניע חש) הג רֶמאָתַו וליפָשַהיִכ :ריִא הנ ּיכְרְד

 ל :יפּכ רבב טַלְמְִ יָקנִא טלי :עשוי
 גב .Car. XXL גכ

 2 א לע הָדָבָכ ידי יש יֵרְמ םויהדסנ :רמאו בא ןע
 3 :ותנוכתידע אובָא ּוהאְצְמְאְו יתעדי ןתידדימ :יִתָחְנַא
 ג םיִלמ הָעְרֶא :תוחָכוִת אָקַמֲא יפו טפשמ ונפל הָכְרָעְא
 6 אל יָדָמִע םיָרי חְפְיבְרְּבִה :יל רמאודהמ הָעבְאְו ונע
 ז חַצנְל הטְלפַאו ומע חֶכונ רֶשָי םש :יִב םשָי והיא
 8 זול ןיִבָאדאלו רוהָאְ ניאו ךלהַא םדק ןה יִטְפשִמ
 ו עדָיּכ :הֶאְרֶא אָלְו ןימָי ףטע זחא"אלו וָתשָעּב לואָמְש
 וג ָכְרד יל הָוחֶא ורְׁשֲאב :אָצֶא בֶהְּ יֵננהְּב יִדְמַע ךרה
 וי יִתְנַפָצ יִקְחַמ שיִמָא אָלְו ויִתְפָש תְצִמ :טָאדאלו יִתְרמְש
 ו :שעוו הֶתְוא ושְפִנ ביש יִמּו דָחֶאב אּוהו ויפדיִרְמִא
 ומ להּבָא ונפִמ בלע :ֹומע תב הָנַהָכְו יִקֶח םילשי יּכ
 ו :יִנְליִהְבַה ירשו יִּכל ךרה לֵאָו :ּונָמִמ דָחְפְמְו ןנובְתֶא
 וז :לָפְאדהְסּכ יִנָפִמּו ְךֶׁשֲחחינּפמ יּתְמָצְנ אָליִּכ

 דפ .Car. XXIV דכ

 2 א תלּובְג :וימָי חאל עדו םיתע נֵּפְצזאל ידשמ עּודמ
 3 רוש ּולְּבִחי ּוגהְני םיִמותי רומח וערי ּולְִג רדע ּוגישי

 ה ה :ץרארוגע ּואָבְח דחי ךרדמ םִניִבֶא ושי :הָנָמְלַא
 םיארפ

 72 ירק ינעז.4. יױקודוז.1.דיִכ ליעלמ ז.9. גיכ



 .CAP 24. 25. הכ דכ בויא 1138

 ול הברע ףרטל יִרָחשמ םֶלָעַּפְב ואְצָי רַבָדמַּב | םיִאָרּפ
 :ושקלי עשר םֶרְכְו ור'צקי יליִלְּב הָדׂשב :םיִרענל םָחָכ 6
 םיִרָה םֶרָממ :הֶרָּקַּב תו ןיִאְו שובל יִלָּבִמ וניל םורע ?

 -לַעְוםוָתירֶׁשִ ל :רוצרקְבח הָסְחמ יֵלְבִּו ּובֲמְ
 :רָמע ואְׂשְנ םיבֲעָרּו ׁשָֹבְל ִלְּב ּוכָלָה םֹוָרָע ּולְּבֲחַ יי
 !םיִתְמ ריעמ :ּואָמְצַו וכרד םיִבָקְי וריהצנ םָתֹרְׁשְדיִּב ג
 | המה :הֶלָפִת םישידאל הלאו עושת םיִלְלְחְשפנְו וקֶאְע 3

 :ויָתְביִתְנִּב ובשי אלו ויכרד וריכהדאל רואדידרמב ויה
 : בכ יהי הלב ןוְבְאּו ינעְלְקי חצור םוקי | רואל 4
 םִנָּפ רֶתְסְו ןיע יִנְרּושְתִאְל רמאל ףשנ הָרַמַש \ ףאנ ןיעו וט
 ועדידאל ומלדומתה .םמוי םיִּתְכ ךשחב רֶתָח :םיׂשָי ו
 :תומלצ תוהְלב ריב כ תומלצ ומל רכב ווד כ :רוא וז
 ה;פײאל ץֶרֲאְּב םָתָהְלֲח ללְקִת םָימדיִנּפדלִע | אוהל ו
 ואט לואש גלשדימימ ולזגי םחדסג הוצ :םיִמְרכ רד ו
 ץֶעְּכ רבָשתו רכזיחאל רוע המר וקחמ | םֶחָר ּוהְֲּכִׁשו כ
 שמו :ביטװ אֶל הָיִמְלַאְו ךְלְת אֶל הָרְקִע הָעֹ :הָלוע 2
 חַטֶבְל לדה :ןיוחפ ןימָאַידאְלו םוקָי וחַכְּב םיִריִּבַא :
 וכמהו ּנניֵאָו | טעמ ימַר  :םקיכְרִדדלַע ּוהיֹניִעְו ןעָׁשְו 4
 ימ ופא אָלדסאְו :ולָּמי תֶלְבַש שארְכו ןוִצפִי ככ הכ

 :יִתְלמ לאל םשָר נקי
 .Carp. XXV הכ הפ
 םולָׁש השע ומע דחפו לשמה :רמאיו יחשה דָּדְלִּב ןעו א 2

 :והָרוא םוקידאל מ"ל וידודגל רָּפְסִמ שה :ויָמֹורְמּב 5
 -רע ןֶה :הָשא דולי הָכוזהמּו לאס שונָא קדצדהמו 2
 ׁשּנָאיְכ ףא  :ויניעְב וכחאל םיבְכוכו ליהאו אָלְו חַי 5

 :העלות םֶדאְְבְו המר
NS: crap,ןעי  

 ומור אי: ז.24. ירק תוצקי +. 6. דיכ
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 וכ .Car. XXVI וכ
 2 א דאל עוז תְעַשוה חכיאלל ּתְרעההַמ :רמאי בוא ןעו
 ? -תֶא :תְעְדוה ברל היׁשתו המכח אלל תצעזהמ וול
 : ולֶלוחי םיִאְפְרַה :ָךִממ הֶאְצָי ימדתמשת ןילמ דנה יִמ
 8 תרסּכ ןיִאְו ודנ לואש םֹוָרְע :םֶהנְכְׂשְו םימ תחתמ
 ז :רָמילְב-לע ץרא הָלּת והתדלע ןופצ הטנ :ןידבָאל
 5 הָפכינפ וָחַאְמ :םָּתְחַּת ןנע עקְבאלְ ויָכֲעְּב םִיֵמירַרְצ
 י רוַא תילְכּת-דע םיָמ"ינְפלַע גה קַח ונע ויִלָע וׁשְרפ
 ! וחכְּב :ֹותָרעגִמ ּוהְמְתִיְו ּופָפֹורְי םיִמְש ידומִע שחם
 4 הָרפַׁש םִיַמָׁש וחּורְּב :בֵהָר ץַהָמ ותְנְבִתְבו םיה עֶר
 44 ץֶמָׁש"הַמו ֹוָכָרְד תוצק| הֶלֵאָדַ :ַחְרְב ׁשֲחָנ ודי .הללח

 :ןנבתי ומ ֹותרוְבג םעְ וָעַמׁשנ רָכָד
 ופ Car. XXVIL כ

 ג א יָמְפְׁשִמ ריקה לאח :רמאו ולָׂשִמ תאש בוא ףסנ
 ג ּוְלֶא חורו יב יִתְמְשנ דועילְכהיִכ :יׁשְפנ רמה ידשְו
 4 :היִמְר הָגְהְידִא ינושלו הלוע יתפש הֶנְרּבִדְתִיְִא :יִּפאְּב
 ה יתְמִּת ריִסֶאדאְל עונָא-דע םֶכְתֶא קיִּדְצַאדמַא יל הלילה
 : יבְבְל ףרחייאל הפרא אָלְו יתקוחה יתְקְרַצְב :ינממ
 1 תוקת"המ יכ :לועְכ יממוקתמו יִבָיִא עשְרְכ יהָי :יממ
 , לאועמשי ותקעצה :ושפנ הלא לשי יכ עצבי יּכ ףנח
 י היְלֶא אָרְכִי גנעת ידשדלעדסא :הָרָצ ויל אוְבְתיִּכ
 וג :דחַכַא ל יׁש-םע רשא לֵא-יב םָכְתֶא הָרֹוא :תעלְכְב
 2 דכלח הז לָּבִהת לְבָה הֹוהְמְלְו םֶתיִזִח םֶכְלַּכ םָתַא ןַ
 44 כא :וחקי ידשמ םיִציִרֲע תלחנו לאזםע | עָשְר םֶדֶא
 ט ויְדיִרְׂש :םֶחְלעְּבְשִי אל ויִאְצאצו ברחדומל וינב וָּבְרי
 4 רָפָעַכ רכְצחםֲא :הָעִכְבִת אל ויֲמנְמְלֲאו ורבקי תֶוְמּב
 וז יִכָנ ףַסַכְו שכלי קידצְו ןיִכָי :שוּבלמ ןיכְי רָמַכְו ףֶכָכ
 קלחי 0 רשותו

 ירק זיתרמג .bid ורק ויכרד +. 14. יוק ץטמתכו ז. 15 | יא םוקמב ה ד, 9. זיכ
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 םֵּכְׁשִי ריִשָע :רֶצנ הָשֶע הָּכְסְכּו ותִִּב שָעְכ הָנְּב :קלחי 5
 תקְלַּב םיִמָכ יהנישת וניו חקפ ויניע ףסאי אלו כ
 :ומלִממ והרעשיו דו םידק והאי :הָפוכ ותבְגְג הלל ו
 ומיִלָע קפשי :חַרְבְי חורְּב ודָימ לימי אלו ויָלָ ףךלשה 5 9

 :ומקממ וילע קרָׁשו ומיּפַ
 .Car אאצתז. חכ הכ

 חק רֶפְעַמ לרב :יקְ בקול םוקמו אצומ ףַסָכל שי 'ִכא ל
 אה !תילכּתזלְבלו ךשחל םֶש | ץמ :השוחנ קוצי ןֶבֶאְו 3
 םיִחְכְׁשנַה ר"מ /לחנ ץֶרפ :תוָמְלַצְו לָּפֶא ןְבֲא רקוח +
 היִּתְחַתְו םתְלדאצְי הממ ץֶרֶא :ועָנ שונָאמ ולר לָגְריִנמ ה
 :ול בָהְז תרפעו ָהינְכֲא ריִּפְסיסוקְמ :ׁשָאמְּכ ךפהנ 5

SBEוהוכירְדהדאל : היא ןיע ותפוש אלו טיע ועדידאל  

 פה ודי חלש שימלחב :לַחׁש ול הראל ץהשדינב +
 הָתֲאָר רָקְילְכְו עקב םיִרֹאְי תֹורצְב :םיִרָה ׁשֶרָׁשִמ י
 וא אֵצָי הָמְלֲעְתְו שבח תורה יִכְבִמ :ֹניִע גג
 שונֶא עדיאל :הָניִב םוקמ הוחיִאְו אצְמִת ןיאמ הָמָכָחַהַו 1;
 -יִב אֶל רמָא םוהְּת :םייחה ץֶרֲאְּב אצמת אָלְו ּהָכְרָע ג
 אצלו ָהיִתְחִת רנָס ןתזאְל :יָדָּמִע ןיִא רַמָא םָו איה וט
 םםֵהְׂשְּב ריפוא םֶתָכְּב הֶלְסִת אל :הָריִחִמ ףַסּכ לבש 16
 לכ ּהָתְרמֲתּו תיכוכו בֶהְז הנכרעיאל  :ריפסו רק 17
 :םננְפִמ .הָמְכָח ךְשִמו רכזי אל ׁשיִבָנְו תומאְר :וָפ 8
 : הָלְסִת אל רוהט םֶתְכְב שוכדתדמפ הָנָכְרעהאל ו
 יניעמ הָמְלעגו :הניב םוקמ הוא ובת ןיאמ הָמְכָחַהְו 4

 נינאְּב וְרְמִא תֶומִנ ןודבא :הָרְתְסנ םימשה ףועִמו יז יָחִלְכ
 -;רֶא עדי אּוהְו ּהָּכְרד ןיבה םיהלא +: העמש נְעַמְׁש 3
 םִָמְׁשַה-לְּכ תַחַת טיב ץרָאה-תוצקל אּוה"יִּכ :ּהָמֹוקִמ 4

 ֹותׂשֲעְב :הָּדַמְּב ןכּת םימו לקשמ ַחורָל תושעל :הֶאְרְי
 היה הרפס האר וא :תולק זוחל ךר קח רט =

 -םגו תנהאב חתפ +. 21. זיכ
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 28 הָמְכֲח איה יִנדַא תֶאְרִי ןה םֶדָאְל ו רָמאָו :הָרְכַחדסְנְ

 :הָניִב עָרְמ רוס
 טכ .Car. XXIX םכ

 2 א בֶדָקייִחְריְכ ית :רמאו ולָשָמ תֶאְש םויִא ףכו
 3 דלא ורואל ישאר ילע ורג לְהְּב :יִנְרְמְשְי הלא ימיכ
 1 ולה ילַע הול דומב יִּפְֶח ימיּכ יתייה רשאכ :ךשַח
 7 המח יכילה ץֶחרּכ :יִרַעְנ יתביבס ידְמַע ידָש דב
 ז רקע רעש יִתאַצְּב :ןַמָׁשִנלפ יִרמַע קוצי רוצו
 8 ומ םישישוו ּואָּבְחְנ םיִרְָ יִנאְר :יִבְׁשֹומ ןיִכָא בוחרָב
 ! -לוכ :םהיפל .ומישי ףכו םילמְב ורע םירָש :ודָמע
 וו ;דָעמְש ןוא יִּכ :הקבִד םכחְל םֶנשְלו ּואָּבְחְנ םיִדיִגְ
 12 םותיו עושמ יִנָע טלַמָאהיִכ :יִנֶדיִעִתַו התאר ןיעו יִנְרְׁשֲאַת
 13 :ןִנְרַא הנְמְלֵא בלו אָבִה יִלע דבוא תָכְרִב :ול רועדאלו
 4 םבניע :יִטָּפְׁשִמ ףונצו ליִעָמכ ינְְּבְלו יתשבל קדצ
 1s םםינובָאל יִכנִא בָא :יִנָא הָפפל םילגרו רעל יִתיִיָה
 גז ושמו לוע תועלתמ הָרְּבִׁשֲאְו :ּוהָרְקַחֶא יתעדודאל בַרְ
 18 :םיִמָי הָּבְרֲא לֹוהַכְו עָוְִא ינק"םע רמו :ףרט ךילשא
 5 ׁשָדָח יִדובְּכ ::יִריצקּפ ןיִלָי לט םימדילא חותְפ ישרש
 ג ימל ומדי ולח ועמשחיל :ףילחת יִדיְּב יתשקו יִדָמַע
 2 להו :יתְלמ ו ףטת מטע נשי אל יִרְבד ירחא :יִתָצַ

 ו אל םֶהלֲא קַחשֶא :שוקלמל ורע םהיפ יל רט
 הכ שאר בשאְו םֶּכְרִד רַהְבֲא :ןוליפי אָל ינַפ ראו ונימָא
 :םֶהָנְי םילבַא רָשֶאַּכ דוָדנב ךְלֶמְּכ ןוכָשאְו

 - אאא ל

 א יִּתְמִאְמ"רְׁשַא םיִמָיִל יִנֶפִמ םיִריִעְצ יִלָע ּוקָחְש | הָּתְַ
 2 יִל הָמְל םֶהיִדָי חֶפְינ :ינאצ יִבְלַּכְיםָע תיִׁשָל םתובָא

 3 זךיצ םיִקְרְְה רומל ןפְכְבו רֶפָהְּב :חַלָּכ דבָא ֹומיִלָע
 שמא

 קרושב לוחכו יעדוהכ צ. 18. שכ
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 ׁשֶרׂשְו חישילע חולַמ םיִפְטְּקַה :הָאשְמּו האוש שָמָא 4
 ץורעב :בֶגַנַּכ ומיִלע ועיר שר וגדזמ :םָמהל םיִמָתְ ה
 תַהָּת קה םיחיִשְדיִכ :םיִפָכְו רֶפָע ירח כשל םיִלֲחְנ ל

 :ץֶרָאָהְדִמ ואָּכנ םש"ילב ביס לֶבננב :וחפסי לּורָח
 וקח ינובְמ :הֶלַמְל םֵהְל יֵהֲאְו יתיה םָתְננ הָּתַעְו +
 ןסלו יעעװ חחפ ורתהכ + :קר וכשחדאל ינפמו למ 3
 לכו וחלש יל ומוקי חַתְרפ ןימיזלע :וחלש ינָפמ וג
 רוע כאל לע יתהְל יְִביִתְנ ּכֲתָנ :םֶדיִא תֹוָחְרֶא ל 13

ra ww?יִתַעְׁשִי הרבע בלו יִתְבַדְנ חּורְּכ ףדרח : 
 ימְצע הלול :ינליזגו ינווחאי ישפנ ךפתשת יל התעו 5
 ישובל שפתי הכיבְרְב :ןִכְכְשי אל יקרע ילעמ רקנ 8
 :רפֲאְו רֶפְעַּ לשמתאו המלל ינרה :יִנרְַאי יּתְנָּתְכ יִפָּכ 9
 ךפה + :יִב ג נפת י יִתְרַמָע יננעַת ל דלא עטא כ

 -לָכְל דעומ תיכו ינבישת תֶומ יִתְעְדְייּ :השת ינננמתל ג
 -םֵא :עוש ןקל וריִפְבַא ךיזחלשי יִעָבְדאְל א יח 4
 יתיוק בוט יִכ :ןויְבָאְל ישפנ המנע םוייהשקל יִתיִכְב אל ₪
 ומדדאלו וחְתר יעמ :לָּפֶא אבו ראכ הלחיאו עֶר אבו 7
 להסב יתמק המח אָלְּב יִּתְכלַה רדק נעמי ינמדק -

Aרה ירש :הנעי תונבל עלו םנתְל יִתָיְה חֶא :ץושא  
 יֵבְנְְו יֵרְֹּ לבל יהו :בֶרֹחנמ הרחדימצעו ילעמ 4

 :םיכב לוקל
 Car. XXXI. Nb ו
 7 | הָמּו :הָלּותְב"לע ןנבְתֶא המו יִָעְל יִתְרָּכ תיִרְּב א ג

 לועְל דיאדאלַה : םימורממ ילש תלחנו לעממ :ּהולֶא 3
 רפי יִדעצדלָכְויכְרְד הֶאְרְיאוהאלַה :ןוא ילַעְפְלֶכְנ 4

 םא -
 השתנד יגה איכנ צ. 81. ירקהישתז.922. ייקיתוהלז.13. ירק יוחי צ. 11. ל
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 2 ינלקשי :יִלְגְר הָמְרֹמ"לַע שחתו אָנָשדבִע יִּתְכַלָהימֲא
 ז נִמ יֵרְׁשַא הטת"סָא ֹויִתָמִת ַּהֹולֲא עדו קדצהינזאְמְב
 6 הָעְרוֲא :םואמ קבָד יֵפַכְבּ יל ךְלַה יניע רהאו ךרדה
 3 הָשֲא-לע יכל הָּתְפִנ-סִא :ושרשי יִאְצְאַצְו לכאי רַהַאְ
 י ןעְרְכִי הלו תשא רחאְל ןֶחְטִּת :יֵּתְבָרָא יער חַתָּפ"לַע
 ןג אצה שא יִכ :םיקילפ ןֶכ .אוהו הָמְז אוהדי :ןיִרהַא
 3 םַאְמָא-סא :שָרָשְת יִתָאובְתְיְלְכְבּו לכאת ןודבָאדדע
 4 םּוקייִכ הֶׂשֲעֲא הָמּו יִקְמַע םֶבַרְב יִתָמֲאְו יּדְבַע טֶּפַשִמ
 יט ּוהָשָע ינשע ןְמבביאָלַה :בישא המ דקפִכְו לא
 ו המלא ןניעו םילד ץפחמ ענֶמָאסַא רָחֶא חרב וכ
 ו יִּכ :הָנַמִמ םֹוָָי לְכָאדאָלְו יִרְבְל יתפ לכאְו :הָלַכִא
 וע דָבֹוא הָארָא-סִא :הָנָחְנֲא יַמֲא ןֶמְּבִמו בא יִנְלדְג ירוענמ
 כ וצְלַח ינוכרב אלדסא :ןיְבָאְק תוסּכ ןִאְו ׁשָֹבל יֵלְּבמ
 א הָאָרָאיִכ יד םוִתְוילע יִתֹפנְה"בַא :םמחְתְי יְִׂבָכ גמ
 = הָנָקמ ירְוֲאְו לופת ּהָמְכׁשִמ יִפְתָּכ :יִתְרְע רעשב
 24 "םא :לֶָכּוא אֵל ֹותֲאִׂשִמּו לא דיא יֵלֲא דַחְפיִּכ :רֶבָשִת
 הכ המְׂשָאמַא :יִחֶטְבִמ יִתְרְמָא םֶתְכְלְו ילספ םֶהויִתִמׂש
 א יִכ רוא הָאְרֶאְיבִא :יִדָי הָאְצְמ ריֿבכיִכו יקיח ברי
 וז :יפל ידי קשתו יכל רתפפ פו :ךלה רק חו להו
 23 חַמָשֶאְיבִא :לֵעָמִמ לֵאָל יתשהכהיכ יִליִלּפ נע אוהדסנ
 ל אָטָחְל יִתְתָחאְלְו :עֶר ואָצְמיִכיִתְרְרַעְתהְו יִאְנַשְמ דיִפְּב
 ג דיִמ יִלָהֶא יִתְמ ּוהְמֲא אלמא :ושֶפִ הָלְאְּב לֵאָׁשִל יח
 ו חרא יִתְלְד ךג ןילידאל ץוחב ּעָבְשִנ אל ורָשְבִמ תי
 4 יּפ נע יֵּבֲהְּב ןימטל יִעָשְּפ םֶדָמְכ יתיפְּכְיםא :חָּתְפָא
 אָצָא-אל םֶאְו ינתחְי תוחּפְשִמדוְבּו הכר ןֹומָה | ץֹורָעָא
 הל בכ רֶפְְו נע יִּרַׁש יות ןק יל עמש וילו מ :חַתָפ
 % :יל תֹורְמַעּנָרָנָעֲא ינָאְשֶא יִמְכַשדלע אלמא :יביִר שיא

 רפסמ
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 יָתָמָדֲא ילָע-סַא :ּונָבְרָקֲא די ומ ּנריִנֲא יִדָעצ רֶפְסַמ
 ףְסֶכיילְּב יִּתְלכֲא ּהָהֹּכ"סַא :ןוָכְב ָהיָמָלָת דה קַח 9

 דתרחתו חוה אֵצְי | הֶטח תחת :יתְחְפה ָהיֶלָעְּב שפוי
 :בויא יִרְבד ּומָת הָשֶאְב הרעש

Car. XXX. בל בכ 
 או יִכ םיא-תָא תֹנֲעַמ הָלאָה םישְנֲאָה תָשְלְש ּותְּבְשיַו א
 יןובה לֵאְכַרבְרְב אּוקיִלֶא | ףא רח  :וָעַעְב קיָרַצ ?

 :םיהלָאמ ושפנ וקדצדלע ופא הָרָח בֹויִאַב םֶר תחפְשממ
 הךנעמ ֵּאְצִמדאְל רֶׁשֲא לע ופא הָרָה יער תֶשְלְׁשְבּו ג
 ִּכ םיִרָבְדְּב בויִאתֶא הָּכַח ּוהיִלְאְו :םיָאדתֶא ועישרְיו 4

 הָנעְמ ןיִא יִכ אוהילֲא אָרְו :םימיל ונממ הָמָהייִנְקְו ה
 כ אוהלֲאוומ = = פא רָהו םיִׂשנֲאָה תֶׁשְלׁש יִפְב
 "לע םיִשישָי םָתַאְו םיִמָיַל נָא ריִעָצ רמאיו יןובה לֵאְכַרב
 ורדי םיִמי ִּתְרֹמָא :םֶכְתֶא יעד תֹוהמ ו אָריִאְו יִתְלח ןכ ז
 תמש ׁשְטֲאָב איקדחור ןכָא :הָמְכָח יעדי םיִנָש ברו
 :טפשמ בי םינקזו ּומּבְחְי םיברדדאְל :םֶנִבּת יִהָש 9
 | = ויתלחוה ןה :ינָא-ףַא יעד הוחא יִלְדהְעְמש יתרמָא ןכל ג
 = םפיִדָעְו :ןיקמ ןורקתפ"דע םֶכיִתְנִבְתִדד ןָא םֶכיֵרְבְדְל 5
 = ךֶּפ :םֶפִמ ויֵרְמֲא הע חיקומ בויאל ןיא הגהְו ןְניבְתֶא ו
 ךְרָעְאָלְו :שיִאדאל ּונָפדִי לא הָמְכָח ּנאָצְמ ורמאת +
 דוע ּונעדאל ּותַח :ּוְביִשַא אָל םֶכיֵרְמֲאְבּו ןיִלַמ יִלֶא וט
 ודמע יּכ ּורְבדָי אָלִדיִּכ יִּתְלַחֹוהְו :םילמ םֶהֵמ ּוקיִתָעֶה ו

 :ינָאדףַא יעד הָוחֶא יקְלָח ינארףא הנעא .:דוע נדאל וז
 דאָל ןיְכ ימב הנה :ינפּב חור ינְתְקיִצְת םילמ יִתָלִמ יִּכ כ

 חַתְפֶא ילדחוריו הָרְּבִדִא עקב םישדַח תֹוכאְּכ חָתְפי כ
 :ְהְנַכֶא אָל םָָא-לָאָו שיָאדינפ אָשֶא אָנְזלִא :הָנֲעֲאְו יִתְפְש ו
 :ינשל ינֵאְִׂי טמפ הָנְכא יעדי אֶל יִכ ג

 יא רסח +. 18. = םירסוס ןוקיח +. 3. בל
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 נכ .Car. xxx גל
 2 א אָנ"הנַה :הֶנְוֲאַה יִרְבּדלָכְו ילמ בא אָנעַמָׁש םֶלּואְו
 3 תֵעָרו יָרָמֲא יִבל"רָׁשְי יּכְַּב ינֹוׁשְל הָרָּבִד יִפ יתחתפ
 + :יִנַחְתיִהַש תמש יִנְתָשָע לאדחוה :וללמ רוָרְּב יַתָּפְׁ
 6 ריפס נאה .:הָבְעִַתה ינָפל הָכְרִע ינָביִׁשָה לכותדסַא
 ז ָּךַתַעְבְת אֶל יִתְמיִא הוה .יינָאסנ יִּתְצְרק רָמחמ לאל
 4 ןילמ לוקו יואב ּתְרַמְ ךא :דָּבְכַאְל יִלָע יֿפְבַא
 ל ןה יל נע אלו יכנא ףח עשפדילב נא ךז עָמְשֶא
 וג יִלְר רפפ םשָי :ול ביואל יִנְבְשִחְי אצמי ילע תאונת
 ו: הָבְרַיִכ ךנעַא תקרצ"אל תאָזְדַה :יִתחְרֶאילְּכ רמי
 ₪ :הנעי אל וירְבד-לְכ יִּכ ָתוביִר וילא עודמ :שונאמ הולא
 14 ןויוחוםילחב :הֶנְרושי אל םָיתשבי לֶאדרְּבדַי תחאְבדיכ
 :בכְשמ יִלָע תומונתּב םיִשְנאדלַע הָמדִרּת לַפְְּב הלל
 % הָׂשֲעַמ םַדאריִסְְל :םֶתְחַ ֶרֶסְמְבו םישְנַא א הלא א
 48 רָבָעִמ ותָיחְו תחשדינמ ושפנ ךשחי :הָפַכָי רֶבְגמ הוגו
 9 :ןתא וימְצִע ברו ָבָכְׁשִמ"לַע בואָכִמְּב הָכוהְו :חלשב
 ,כ יארמ ורָשְּב לכי ;הואת לכאמ ושפע םָהְל ֹותיַה ותַמָה
 = ותיחו ושפנ תחשל ברקת יאָר אל ויִתְמְצַע יפו
 23 ףְלָאיינִמ .דָחֶא ץלמ ךאְלמ | דל שידסא .:םיִתמְמל
 24 זרסש תֶרְרמ והָעְרִּפ רמאיו וחיו :ורשי םֶדֶאְל דיִַהְל
 הכ : וימּולע ימיל בושי רענמ ירָשְּב שפְטְר :רַפְכ יִתאָצִמ
 5 בשיו הָעּורְתְּכ יִנָּפ אָרו .ּוהָצְרִ | ּחולאחלֶא רתע
 גז רֶׁשְיְו יִתאָטֶח רָמאיו םיִׁשנֲא-לע | רש :ותָקְדַצ שונָאל
 9 יתִיַהְו תחש רֶבָעַמ ישפנ הָרָּפ :יל הָוָשדאל יִתיֹוֲעֲה
 29 דםַע שולש םימעפ לָא-לעפי הָלֵאלָכְדַה :הָארת רואְּב
 א? בשקה :םייחה רואְּב :רואל תֶחָשינמ ושפנ בישָהְל :רֶבּג
 99 יִנָביִשָה לי :רבֵדָא יִכְִאְו שיחה ילדעמש בוא

ob NNרבד הרווק ו  
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 שָרָחַה ילדעמש התא ןיאיסא :ָךקדצ יִּתְצַפָחיְכ רביד 8
 :הָמְכְח ְךפְלַאֶא
 .Car. xxxlV דל 5
 נְוֲאָה םיִעְדָו ילמ םיִמָכָה ְמַׁש :רמאַַ אוהילָא ןע א 2

 "הַרְחְמִנ טָפְׁשִמ :לָכַאְל םעטי ךחו ןֶחְבִת ןילמ ןואדיכ :יל |
 קָאְו יִּתְקַרְצ בוא רָמָאהיִּכ :בוטדחמ ּוניניב הָעְדִנ ּונל ה
 :עָשָפיִלְב יִצַה שונָא ךזכֶא יִטפְשמ"לע :יִטְּפְׁשִמ ריקה 6
 דבַע הָרְבָחְל חַרֶאְו :םִיָמַּכ געְלהַתְשְי םיֲאְכ רבני }
 ךָּבֶסִי אֶל רַמָאְהיִּכ ּעֵׁשָרִׁשנַאדהסע תֶכָלְלְו ןא יִלָעָּפ פ
 הָלְלָח יִל ועמש בבל ישְנַאוןַכָל :םיָהלֲאדמִע ותצְרַּב רֶבָנ י
 חַרֶאְכּו ולדפְלשי םֶדא לַעֿפ יִּכ :לֶוָעִמ יִדַשְו עשְרִמ לֶאְל גג

 תועידאל ידשו עיועריאל לא םִנְכֶאדְףַא :ונָאְצְמְי שיא 9
 דסִא :ּהָלְּכ לבת םָׂש יִמּו הָצְרֲא ויִלָע דקפיימ :טפשמ ו;
 רָשְּבִלְּכ עוני :ףֹסָאי וילא ותָמְשנְו ור ובל ויִלֶא םיִשָי וט
 הֶניֹוֲאַה תאָזהְעמְש הָניְּב"םֲאְו :בּושָי רַפָע"לַע םָָאְו דה 6
 ריָּבַכ קיִּדְצדםֲאְו שובי טֲּפְׁשִמ אנוש ףאה :יִלַמ לוקְל גז

 רֶׁשֲא .:םיִביִדְנְילֶאעָשְר לעילב ךלמל רמאה .:עיִשְרִת 5
 הָשַעָמיִכ לֶדיִגפל עוש-רכנ אָלְו םיִרָש נפ ו אָשְנאָל

 ורבע םַע שָעְ הקל תָצַחו ותֲמָי ו עגַר :םֶלְּכ וָדָי כ
 וידָעְצילָכְושיא"יכרדילע וניִיְכ :דָב אָל ריב וריק ג
 :ָא ילָעַּפ םָׂש רתקהל תומלצ ןיאו ךשחךיא :הֶאְר ₪
 עֶרְי :טָפְשמִּפ לאלא ּךְלָהְל דוע םישי שיא"לע אל יכ }ג
 ריִּכָי ןכל :םָתְחַּת םיִרְחֶא דמעװ רקחדהאל םיִריִּבַּכ הכ
 םםקְפְס םיִעְשְר"תַהּת :יאָכַּדיְו הליל פקו םָהיֵדָבְעַמ 6
 אָל ויכָרְד-לֶבְו ויָרָהֲאְמ ורפ ןפילע רֶׁשֲא :םיִאֹר םָֹקָמָּב זז
 :עֶמְׁשִי םַײנע תקעצְו לָד"תקְעַצ וילָע איֵבָהְל :ּוליכְשַה 8
 "לע ּנרּוׁשי יִמּו םינפ רתסיו עשר יִמּו ו טְקְׁשי אוָהָו 9

 -לעו הקיט יש
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 5? -לֶא יִּכ :םע ישקממ ףֹנָה םֶדֶא ךלממ :דַחָי םֶדֶאלַעו
 32 ינרה הָּתַא הֶזָחא .דעלב + :לָפָחֶא אָל יִתאָשְנ רָמָאַה לא
 9 תסַאָמיכ | הָנמְלׁשי ףמעמה :ףיִסא אל יִתְלַָּפ לְוע-םַא
 34 בבל יִׁשְנַא :רבַד תעדיההמו ינאדאלו רחבת הָּתַאיִכ

 הל רבי תעָרְביאְל זיא :יל מש כס רב יל ורמא
 3 תבשת"לע חצנ"רע בוא ןֵחָּבִיָֿא :ליִּכְשַהְב אָל ויִרְבְּו
 גז קופסי ּוגיִּב עַׁשפ וִתאְטַחדלע ףיסי כ :ןֲאִׁשנֲאְב
 :לֵאל ויֵדְמֲא בר

 הל .Car אאאט. הל
 2 א יֵכָדֵצ ּתְרַמַא טפשמל ּתְבַשָח תאזה :רמאיו ּוהיִלֶא ןעיו
 3 נא יִתאָטַחְמ ליעא המ ךלדןפסי"המ רמאַתְייִּ :לאמ
 : רש הארו םימש טפה :ךמע יעְרדתֶאְו ןילמ ד ָךְבישֶא
 8 ישפרו וב"לְעְפִּת"המ תאָטְחְיִא :ָדִממ והְבְנסיִקְמְש
 ז ךְדיִמיהמ-הוא לְדהִיהמ תְקִדְצִדבא ;ול"השעקיחמ
 3 בורמ :דתְקְדִצ םֶדָאְרְבְלו עשר מָכישאל :חקי
 ו הלא היא רמָאדאלְו :םיכר עורזמ ופושל וקיעז םיקושנ
 11 ףועמו ץֶרָא תומְהְבִמ ונפְלִמ :הָלְיְלַב תורמז ןתנ ישע
 ו :םיִעָר ִאְ ינְפִמ הני אלו יקעצי םש :ּונמְּכִחְי םימשה
 ? רמאת"יכ ףא :הָנְרּוש אל ידשו לא | עמשידאל אושדדא
 ומ רֵכְפ ןיאדיּכ הָתַעְו :ול ללוח ונפל ןיד ּנָרוׁשְת אל
 15 יִלְבָּב והיפְדהַצְפְי לָבָה בויאו :דֶאמ שפ עדיאל וּפַא
 :רָּבְכ ןילמ תעד

 וכ Car, XXXVI ול
 2 א דועחיִּכ ָךּוחַאו ריִעָו יִלדדרַּתַּכ :רמאו אֹוהיִלֲא ףסינ
 3 קדר לעפל קיחרמל יעד אָשֶא :םילמ הלא
 4 דיִכָּכ לֵאַה :ךמע תועד םיַמה יִלמ .רקשדאל םֶנָמְָא"יִּכ
 / םיינע טפשמו עשר היחידאל :בל ַחָּכ ריִַּּכ סָאמי אֶל

 ז םֶבישו אפל םיִכְלְמיתִאְו וע קידצמ עְרְעְ"אָל :ןהי
 חצנל אוהילא א'כב +. 1 אל



 .CAP 36. 37. ול ול בויא 1148

 :יִנְעהיִלְבַחַּב ןודכלי םיָקֹוַּב םיִרּוסֲאדסַאְו .:ּוהְבְגַו חַצְנל
 כנא לג :ּרְכנִתת יִּכ םהיעשפו םלעפ םהל דעו
 לכי דע ועמשידםא  :ןוָאמ ןּובושידיּכ רָמא"ו רפימל
 חלב ועמשי אלדםאו :םִמיִעְנִב םקינשו בוטכ םהימי

 אל ףא ּומיִׂשי בלדדיפנחו :תעד ילככ עונו ורבע וג
 :םישדקפ םַתַחְו םשָפִנ רעב תַמְּת :םֶרָסֲא יִּכ ושי 4
 דיפמ | ףתיסה ףאו :םֶוֶא ץחלב לו נְעְב נע ץלחי ל

 :ןשד אלמ ךנֶחְלְׁש תנו ָהיֶּתְחִּת קצומ-אל בחר רצ
 ְךֶתיְִיְּפ הָמחְיִּכ :וכמתי טפשמו ןיד תאָלְמ עשרדידו ןג
 לכו רצְב אל דעוש קי :ּךטידלא רפֹצ-בְר קַפְׂשְב 9
 :םָּתְחַּת םיִמַע תולעל הָליְלַה ףאשת"לא . :חֶכדיצמאמ כ
 לֵאְדַה :יִנעַמ ּתְרחְּ הזלע וכ ןואדלא | rar רַמְשה 2

 דימו פרד ויָלע דקפחימ :הָרֹמ ּוהָמָכ ימ וחְכְּב בנש
 וררש רֶׁשֲא .לעפ אנְשַתיְּכ רכז :הָלוע תְלַעְּפ רַמֲא 4
 לאו :קוחרמ טיבי שונא ובדוזק םֶדָאלְּכ :םישנא קל
 דיַפְטְנ עַרָע יִּב :רקתדאלו וינש רַפְסמ עֶדנ אֶל אנש גד
 | יִלָע ופַערי סיקרט ולי"רשא :ודאְל רמָמ וכ םיָמ 9
 "ה וֹותָּבְס תֹואְׁשת בעדישרפמ ןיבָיזפא ףָא :בֶר םֶדֶא ?
 םימע ןיִרָי םֶביִּכ :הָסַּכ םיה יִשְרשְו וךוא ויִלָע שָרֶפ ג
 ָהיִלָע וצינ רואדהֶּסּכ םיּפַּכלִע :ריִּבְכַמְל לֶכְאְדַתַי ג
 :הלוע-לע ףא הקמ ּועֵר וילָע דינו :עיגפמב 3
 .Car. XXXVI ול ןכ
 נְרְּב עמ ועְמְש :מוקמַמ רֶתְַו יכל דָרֲחָי תאול"ףא א 9

 וחואו והרשי םמְשַה-לְּכיתַהּת :אצנ ויפמ הֶנְו דלק ג
 וא לָהּ םֵעְרָי לּולדנַאׁש |ויֵרֲחַא :ץֶרֶאָה תופנכזלע 4
 זרואְלְפ ולוקב לא םערָי :ולוק עמי םְבָקְי אָלְו ה
 םָׁשְנְו ץראדאוְה רמאי | לשל יִכ :עדנ אלו תלדנ השע 6
 רעדל םֹוָהְחי םֶרֶא-לְכידיְב זע תוָרְטִמ םש רַמְמ +

 לכ
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 8 תיתנעמְבּו םֶרָאומְב היח אָֹבתַו :והשעמ שנא"
 ל "ֵתַמָׁשִנִמ :הָרָק םיָרְומִמּו הפוס אֹוָבָּת רָדָחַהְזִמ :ןְכְׁשַת
 ו בע ַיָרְטִי ירְּביְהַא :קְצומְּב םימ םֵחָרְו חרק לא
 12 להב ךפַהְהִמ | תֹובְסְמ אָֹהְו :ֹוֹֹא ןֵגע ץיפ
 וא :הָצרֲא לָבַת :ןנפילע | םוצי רֶׁשֲא לכ םֶלַעָּפל
 ו4 תראו הא :ּוהָאצִמַו רססל"סא ֹוצְראָלַא טבשל
 יט הֹוָלֲא-םְׂשְּב עדְתֶה :לֶא תואלפנ ןגובְתַהְו דמִע בוא
 16 תואלפמ בעדיׂשלפמזלע עַדָתָה :ינְנע רֹוָא עיפוהו ו םֶהיִלְע
 וז :םורדמ ץֶרֶא טְכְׁשַהְּב םימח ףֶדְְבירְׁשַא :םיִעד םיִמְּת
 ו "המ וטעידוה :קצומ יִאְרּכ םיקזח םיִקְחְשל ומ עיקר
 6 רָבְדֶא יִּכ ולדרפסוה :ךשחהינפמ ךרענ אל - רמאָנ
 21 אּוְה דיָהְּב רוא ג :רדאל|התעו :ע ָלְבִי יִּכ שיא רמָאדסַא
 ג לע הָתֲאְי בֵהְו ןופצמ :םֶרַהַטִתַו הָרְבַע חור םיִקְחְשּב
 5 טפשמו כא והְנאָצִמאָל ידש :דוה אָרֹנ הולֶא
 24 ראָד אל םישנא והארי ןכל :הנעי אל הָכְדְצְדבַרו
 :בָליִמְכַחְילְּ

 חל car. xxxvur הל |
 2 א דישחמ| הז ימ נרמאמ הָרְעַּפַה ו גמ בויִאדתא הוה

 ג לָאְׁשאו ףיצלח רַבְִכ אנא :תעֶדרֵלָב ןילמְב הצע
 + :הָניִב תְעְדְימִא דגה ץֶרָא"יֵדְסְיְּב תיוה הפיִא :ינעידוהו
 הדָמדלע :וָק ָהיִלָע הַמְניִמ וא עדת יִּכ היִדממ םשדימ
 בכ דַחְיְְרְּב ::הָתְנּפ ןבֶא הָריייִמ וא ועְּכְטַה ָהנְדֲא
 8 וחיִנְב םִי םיתְלדּב סו :םיקלָא ינְבזלְּכ ועיר רָקְב
 % רַבְׁשֲאְ :ותְלְתִח לפרעו ושבל נע יִמושְּב : :אָצְי םֶחְרַמ
 וג אובְת הָפידַע ראו .:םיתלדו ַחיִרְּב םיִׂשָאָו יקח ויל
 12 רָב ּוַצ דיִמָיִמַה :ףילנ ןואנּב תישי אפו ףיקת אלו
 9 ּורֲענְו ץֶרֶאָה תֹופנַכְּב זחל :ימקמ רַחש הָתְעדִ

 םיעשר
 יוק רחשה תעדי .v 2 יה/סוקמכ א 11 ירק קמ +. 1 ח"ל  יוק ויתלוכהתב v.13 אל
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 ומָּכ ּובְצְיִתִו םָתֹוח רַמְחְּכ ּפַהְתַּת :הָנָממ םִשָשְר 4
 ָתאָבַה :רֵבָׁשַּת הָמְר עורו םֶרוא םילָשְרִמ עֶנְמְִו :שּובל 5
 "ירעש ל ולגה :תְּכלַהְתַה םוהפ רֶקָחְבּו םיכְבְנידע וז
 ץראיבחרידע ְּננבְתה :הֶאְרִת תֶוָמְלַצ יִרָעַשְו תֶומ 8
 "יא ךשחו רואְרְכִשי ךרדה היא :הלְכ ָתעָדְייסִא דגה 9
 :ותיִּב תוביִתְנ ןיִבְת יכְו ולּובְנְ"לֶא ּנָהָקִ יִּכ :ומקמ הו כ
 -לֶא ָתאָבֲה :םיפר ףימָי רַפְסִמּו דלות ןָאיִּכ תי ג

 תֶעְל יִתְכשְח רֶׁשֲא :הֶאְרּת דָרָּב תְרְציִאְו גלָש תוצא
 פי רא קלחו ךרדה היא :הָמָחְלִמּו ברק םיָל רצ א
 זחל ךרלו הָלְעְת ףטשל גלפהימ :ץֶרָאְילע םיָדָק הכ
 ב םֶדֶאדאְל רָבְדִמ שיָא-אל ץרָא-לַע ריִטְמַהְל :תולק 5
 שיח :אָׁשָד אָצְכ ַחימָצַהְלו הָאְׂשִמּו הֶאש עיבָשהל ג;

 חרקה אָצְ ימ ןטפמ :לָטייִלְנָא דילוחהימוא בָא מל
 םֹוהְת נפו יאָבַחְתִי םימ ןֶבֲאְּב :ודְלָי ימ םיִמְש רֶפְכּו ל
 יקיִסְּכ תוכָשומדוא הָמיִכ תונדעמ רשקְתה דָּכַלְהַי או
 :םבָחְנַת ָהָנֶב"לִע שיעו תְעְּב תוְרזמ איִצֹתָה וַהָתְפִה 2
 םיִרְתַה :ץֶרָאְב וֵרָמְׁשִמ םיִשָּתְדסִא םִיִמְש תוקְח תעדיה 4
 וכלי םיקְרְּב לשפה :ָךַָכְּת םיִמדתַעְפִשְו ףלוק בָעָל הל
 יופָשל ןתנימ וא הָמְכָח תוחְטַּכ תֶשיִמ זונה ךל ורמאָי =
 :ביִכְשְייִמ םימש יִלְבנְ הָמְכְחְּב םיִקְחְש רפסידימ :הָניִב גז
 ףִרֶט איבְלל דּוצְתַה :יקָבְְי םיִכְנְרו קָצומל רֶּפָע תֶקֵצְּב 5
 הָבְסִב בש תְנועָמַב ּוחְשְנִּכ :אָקִמִת םיִריִפְּכ תָיַחְו מ
 ועושי לָא-לֶא ֹודְלייִּכ וְיצ ברעל ןיִכָי יִמ :בֶרָאמְל 4

 לבלבל ות
aneטל  Car. XXXIX. 

 רָפְסִת :רֶמְשִּת תֹולְִא לקח עֶלָסיֵלֲעַי תֶדָל תֶע ְעַדְיַה א ג
 ןָידְלנ הֶנְעַרְכִת :הָנָתְדל תע עַד הָנאְקִמִּת םָחָריּפ

 הנחלפת
 ירק וידלי ז. 41. = היולח יע ד. 15. הילה יע ד. 13. חיל
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 רבב וּבְרי םֶהיִנְב ּומְלִחַי :הֶנְחְלַשְּת םֶהיֵלְבַה הֶנְחְלַּפִת 4
 ה דורָע תוְרְסמּו ישפְח אָרּפ חלשדימ :ומל ובשדאלו ואי

 ג :הָחְלִמ ויִתְְּכָשִמּו ותיכ הָבָרָע יִּתְמַשְרֶשֶא :חתּפ יִמ
 םיָרָה רוי :עָמְשִי אַל שגונ תואְשִּת הירק ןמָהְל קחשי 5
 דא רבע םיִר הָבאָיְה :שוְרְדִי קָֹרילְּכ רַהֵאְו והערמ 9

 י דּהשיִא ותבע םֶלָתְּב םיְִזרָשְקתַה :ףֶסּובָא"לע ןילי
 ויִלֶא בֶזעִתְו וקפ בַריִכ וּבדחַטְבַתַה :יְרָחֶא םיִקְמִע :1

 ג ףנְכ :ףלאי ךנרנו ךערז בושידיכ וב ןימָאְתַה :דַעיִ
 ץֶרָאְל בָועְתייִכ :הָצנו הָדיִסֲח הָרְבָאדִא הָסָלֲעְנ םִנְנְר 44

 וט תָיחו הת לָָר"יב חַּכָשִּתְו :םמחִּת רַפְע"לַ היי
 גט ּהָעיִני קיִרְל הלדאלל ָהיָנְּב חישקה השד הרשה
 וז :הֶניִּבִּב הָל קלָח"אלו הָמָכַח הלא השההיפ :דחפלְּ
 ו ספל ןתתַה :ֹובְכְרלּו סופל קחשת איִרְמִת םוָרָמַב תַָ
 כ דוה הָבְרַאּב ושיִעְרִתַה :הָמְעִר וראָוצ שיִּבְלִתַה הָרּובְ
 עו דרארקל אצְי חֶכְּב שישי קְמַעְב ּוָרְּפִחַי :הָמיִא רח

 :בֶרָחיִנַפִמ בושי אָלְו תָחְי אָלְו דחפל קחשי :קֶשנ 22
 "אמני נרו שפר :ןוךיכו תינח בהל הָּפְׁשִא הנר לע ;

 הכ הָאָה רמאי | רֶפש יֵדְּב :רפוש לוקי ןימָאי אָלְו ץרא

 ףְתנִּבְמה :הָעּורְתו םירש םעְר הָמְחְלִמ חיִרְנ קודמו ₪
 גז רָשָנ היכי ףיפילעדסא :ןֶמיִתְל יְִנְּכ שפי ץניָבַא
 גג :הָדוצִמו עלָפְדֶש"לע ןנלתו ןכשו עלק נק םיְִ יפו

 רעל ָהרֶפֶאְו גומי ויניע קוחרמל לָכָא רפה םשִמ 5
 :אוה םַש םיִלְלָה רשָאבו םָד

Car. XL. מ' 

 2 א חיכומ רוי יִּהָשדסִע ברה :רמאינ בויאדתַא הָוהְי ןעפ

 ; יתלק ןה :רמאו הָוהיחתֶא בא ןעו  :הַעענ הָלֶא
 ה ךנעֶא אלו יִּתְרַבִד תחא :יִפֹומְל יִּתְמַׂש ידיְךָביִׁשֲא הָמ

 םיתשו
 יףק ווחרפאנ +. 60 = ירק עפנכ +. 26. ירק כושי ₪. 12. פיסנ הגתאב תתפ < 8 טיל
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 | למ םֹיֵא-תֶא והיו :ףיקוא אָלְו םתְשּו
 :ינעידוהו ףלֶאְשַא צלח רָבְָכ אָנְרֶוִא :רמאיו הָרָעָה ז
 עורְו-סאְו :קָּרְצת ןַעַמְל ינעישרת יִטפשמ רַפָה ףאָה }
 דו הכו ןואְנ אָניהדְע :םֶעָרַח והָמְּכ לוקְבו ךְל ו לֵאָּכ י
 ּוהְליִּפְׁשַהְוהָאגלָכ הֶארודפאתורְבֶעץפִה :ׁשָּבְלּת רָדָהְו וו
 םְנֶמֶט ֹוםָּתְחַּת םיִעָשְר ְּךְדַהו והעיִנְכַה הָאלְכ הֶאְר ן;
 ִּכ ְךֵהֹיא יגציסנו :ןמָמַּב ׁשְבָה םַהינְפ דָחָי רֵפָעָּב 4
 ְךֶמִל יִתיׁשְע-רְׁשֲא תֹומַהְב אהנה :ְּדֶעמְי ךְל עישות וט
 יָריִרְׁשִב נאָז ןָנְתָמְב וקכ אָנ-הנַה :לָכאי רָקְּבַּכ ריִצָח 5
 ויִמְצִַע :גָרשְי ודחפ יֵדיִג ורָאדמְכ ובנו ץפחו :ונמב ג
 דיָכְרִד תישאר אודה :לורּ ליִטמּכ ויִמְָרְגהַשְחָנ יָכיִפֲא ו
 תיַחדלָכְו ולדואשי םיִרָה לּובְדיִּכ :ְּבְרַה שע ושעָה לֶא כ

 ידגק רַתְפְּב םָכְׁשִי םִלֲאָצ-תַהּת :םָׁשוקֲחׂשְי הָרָׂשַה ו
 קֶשָעי ןח :לֲחְניִבְרַ והובְסי ולְלצ םיִלאְצ ּוהָכְסִי :הָאְבּו 3
 ונֵעְּב ::ּוהיפילֶא ןדְרי ינְיִכ | חטְב  זּפְחִי אֶל רֶהָנ ו
 לָבָחְבּו הָכַחְב ןְתַײַל שמת :ףא"בָקְני םישקומּב ונָחָקִי הכ
 :ויַחְל בֶקִּת ַחֹוחְבֹוּופַאְב ןֵמנַא םיִשְתַה :טֹושְל עיָכָׁשַת %
 תַרְכְיַה :תוכר ףילֶא רּבֵדיִא םינְחְמ ְךיִלֲא הכרה ₪
 רִּפָצַכ ֹוב"קָהְׂשִתַה :םֶלֹע דָבֲעְל ּוָחְקּת ְךַמַע תיִרב 9

6 

 שנו. כ .והוצחי רב ייִלָע וְכִי :ףיתורענל טרשקתו ל

 ושאר םיִנְד לַצְלַצְבו ורוע תֹוכְשְב אקמתה :םִנֲענְכ ו
 :ףפות"לא הָמָחְלִמ רָב כ ייל יי

Carp. XLIL. אמ אמ 

 וכ רֶוְכַאיאְל :לֶמְי זָאְרמילֶא םגָה הָבוכנ יּתְלַחְהיָרַה אג
 תַחַּת םֶלָשָאְּו יִנמידִקַה ימ :בָצְיִתְי ינפל אוה יָמּוּנָריִעי 5
 ןיִחו תורובג רָב ויד שירֲחָא-אְל :אוח"יל םיִמְשַהלָּכ 5
 יתלד :אֹובְי ימ וסר לָפְכְב שּובְל נפ הֶלְנִִמ וּכְִע ב

 ry השוחנ א'נ צ. 18. ירוק וידחכ.17. | יוק ןמ *.6. מ
 ױרקולצ.4. יוק טרועיז.2.אימ פ'סב חתפ +. 82
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 ז םִִמ יקיפא האג :הָמיִא ויש תֹוביבְס חת יִמ נפ
 8 :םֶהיניִב אביאל חּורְו ושי דַחְאְּב דָהֶא :רַצ םָתֹוח רוס
 ו ויתשיטע וָרְפַתי אלו ודְבְלְת קברו ּהָחָאבשִא
 וג ּוכְלָהַי םיֶדיפל ויּפָמ :רַחָשַפַעְפעָּכ ונעו רֹיא לָהּ
 וי ָהָּפְנ דיִדְּכ ןָשָע אצי ויָריִחְנמ :ּוטְלמְתַי שא יִדוְדיִּ
 14 וראָוצְּב :אצְי ויפמ בהלו טהַלִּת םיִלָחְנ ושפנ :ןִמַ
 וט קוצי וקבד ורָשְב ילפמ :הָבֲאד ץיִהְּה ונפלו ול ןילי
 1 :תיָתָהַּת חַלָּפְּכ קוצוןֶבָאהַמְּכ קוצי ובל :טומְילּב וילט
 ג בֵרָה והנישמ :ּואָטַחְהִי םיִרְבָשמ םילא רני ותשמ
 9 ץיֶעְל לורב ןְבֲתְל בֵׂשָהַי :הָיִרשְו עָפִמ תָנֲח םקְ יִלְּב
 כ ֹולוכפְהְנ שקל תשקךב ּנָחיִרְבַיאְל :הָׁשיִחְנ ןובָּקר
 ג :ןוְדיּכ שעְרְל קַחְׂשִו הָתֹות ּובְׁשִחְנ ׁשֵכָּב :עלקיינְבא
 23 ריִפּכ חיִתְרִי :טיִטיילע ץור דַפְרִי שח יוד ויִּתְחִת
 ₪ םשחו ביִתָנ ריִאָי וירחא הָחָקְרְּמַּכ םישָי םי הָלּוצְמ
 תכ : תרֶה"יִלְבְל ושָעָה ולֵׁשְמ רֶפָעְדלַעְדִיִא :הָבישְל םוּת
 36 :ץַחָׁשנְב"לֶכ"לע ּךֶלַמ אוה הָאָריַהְבָעלָּכ-תֶא

asl ja 1 1 IQ 

 2 א תלו לָכות לֶכיִּכ ּתָעַדָי :רמאו הָוהְיתֶא םיַא ןעיו

 3 ןְכָל תעֶדיילְּב הָצִע םילעמ !הָז יִמ הממ ָךֶממ יָצְב
 4 אָניעַמְׁש :עֶדֲא אָלְו ממ תואְלפנ ןיִבָא אָלְו יִּתְדנֲ
 ה ְּףיָתְעַמׁש ןוא עמשל :ינעידוהו ךְלֶאְׁשִא רָּבַדֲא יָכְנָאו
 8 :רָפֲאְו רַפְע"לַע יִּתְמַהנְו םאמָא ןכילע :ְּתֶאְר יגיע התו

 ז םיַא"לָא הָלֲאָה םיִרָבְּדַהדתַא הָוהָי רֶבִד רח יי
 ףיער נשבו ףב יִּפַא הֶרָח ימיה זפיִלֲא-לֶא הָוהְי מא
 8 םכְלדוהְק הָתַעְו :בויא יִּדְבַעּכ הָכְנ יִלֶא םּתְרַּבַד אָל יב
 םָתיִלָעְהְו בא ִדְבַעְלְאּוכְלּוםיִליאהֶלְבָשָויִרְפ"הַעְבְש
 וינפדסא | יּכ םכילָע לִי יֵּדְבַע בואו םכְדַעַב הֶלוע
 אשא 7
 חנהאב חתפ +. 6, = ירק שדי = 4 בימ 5
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 ילא םָּתְרִּבַד אל יכ הָלָבְנ םֶכְמע תושָע יפלבל אָשֶא
 יחושה רָּדְלְבּו יֵנְמיֵּתַה ופילא וכל :בויא יֵּדְבעְּכ הָנוכְנ 9

 תצשוו הָוהְי םהילא רָבִד רשָאּכ ושענ יִתְמָעְה רפצ
 ןלְלָפְתַהְּב בויא תיִבְשתֶא בש הָוהְיַו :םֹזֲא ינפ"תֶא הוה י

 :זךנשמל םִיֲאְל רׁשֲאלְּכיתֶא הָוהְי ףַסַ והער דַעְב
 םינָפִל .ועְדְילָכְו ּויָתיִחֲא-לָכְו ויָחֶאלְּכ זֶלֲא ואבו ו

 ככ לע ותא ּומֲחנו ול ודנו ֹותיֵבְּב םָחָל ֹומַע לְכאֹנ
 תֶחֶא הָמיִׂשְק שיא ולד יָלָע הוהָי איִבַה"רְׁשַא הָעְרַה

 בא תיִרֲחָא-תֶא רב הוהְו :דָחֶא בָהָז םג שיאו 9
 םיפלא תֶׁשׁשְו ןאצ ףַלֶא רֶׂשָע הָצְּבְרַא וליהו ותשארמ

 הֶנעְבׁש וליהְיו :תונותא ףלאנ רקְּב דָמָצ ףָלֶאְו םילמָג ו
 :כשו הָמיִמְו תחאקיפש אָרְקו תְנָּמ שיִלְשְו םֶנָב 4
 אָצְמְנ אלו :ףופה ןרק תישילָשה םעְו הָעיִצְק תנׁשַה וט

 םֶהיֵבֲא םֶקָל ןח ץֵרָאָה-לֶכְּב בוא תֹנְבּכ תופי םישנ
 םיִעָבְרַאְו הֶאְמ תאְוירַחֶא בוא יחיו :םָהיֵחֲא ְךֹוָתְב הָלֲחַנ :5
 תֶמו :תורד הָעְבְרא וָנְב ינמיתֶאו ויִנְּבתֶא אר הֶנָש וז

 ימי עֶבְׂשּו ןָק בוא
 ירק הארו ץ. 16. ירק תובש צ 0.

 כוח
 םולש תרתע םהל יתילגו ונמיסו ,םיעבשו ףלא בויא יקוספ םוכס

 בהא ונמיסו .הנומש וירדסו .תע אלו וטמק רשא ויצחו .תמאו

 :ןויצ ירעש 'ה

 םירישה ריש



 רך: יש

CANTICUM CANTICORUM. 

CAP UWE ATTN 

 א =יכ והיפ תוקישומ יֹנֵכָׁשִי :המלשל רֶׁשֲא םיִריִׁשַה ריש 2

 מש קרות ןמש םיבוט ְּךנְמְׁש ַהיִרְל :ןיימ ירד םיבֹוט 3
 יִנֲאיִבַה הָצּורְנ יַרהַא ינְבְׁשִמ וּוְבַהָא תֹומָלֲע ןכלצ 4

 ןַײמ ףידד הֶריֵכנ ךךְּב הָחָמְׂשִ הל ויָרָדָח ְּךִלמַה
 ה םֶכׁשודְי תב הוא ינָא הָרחֶש :וְבַהֶא םיִרָשְיִמ

 תֶרחְרַתְש יִנָאָש יִנָאְרִתִַלַא :המלש תוטיריכ רד יִָחֶאְ 8
 דתרֶא הרט יִנֶמֶש יִּברַחְנ ימא נְב שָמָשה יִנְתַפְושָש
 ז ודֶבָהָאׁש יל הֶדיִגה :יתְרָטְנ אל יִלָש ימָרּכ םיִמָרְכַ
 הָיָהָא הָמְלַש םִיָרֲהָצַּב ץיִּבְרַּת הָכיֵא הָעְרִת הָכיֵא ישפנ

 םישנּכ הָפיַה ְֶל יִעְדִת אֶל :ְּךיִרבֲח יָרְרָע לע הי 8
 תנְכִשִמ לע .יִתידְנתֶא יערו ןאצה יֵבְקַעְב ךֶליאָצ

 ּאָנ :יִתְֲעַר ךיתימד הערפ יִבְכְְּב יתָסָפְל :םיִערַה +
 גג ךֶלהְׂשַענ בֶהָז ירות :םִזֲהְב ךֶראָוצ םירוהב יחל

 :וחיר ןֵתג יִהְרִנ ובְסְמִּב ךלפהְשדדע :ףַסּכַה תֹוָרְקְנ םע 12
 ןג יוד ורָפָכַה לכְשֶא :ןיִלָי יִדָש ןיפ יל ידוד | מַה רורצ
 ומ :םינוי ךיעע הָפְי דגה יתיער הפינה :ידגְזע ימָרְְּב יל
 גז ונִתְּב תורק :הָננְעַר ונשרעףא םיִָנףא ידוד הָפָי דנה
 :םיִתֹורּב ּונָטיִחְר םיִזָרַא

OSAP, Il. יש 

 ג א ןיִב הֶנשְׁשְּכ :םיָקְמִעה תנשוש ןורשה תַלֲעבָה יא
 םיחוחה 18*

nvrיקשה.  



 .iAP 2.3. 1 םירישה ריש 16

 ןּכ רעיה יצָעּב חּופַתַכ :תונְּבַה ןיב יתָיער ןּכ םיחוחה פ
 :יקחק קמ ויפו יִתְבְשְיו יתְדמחה ולַצְּב םנְבַה ןיב דוד
 תֹוׁשיִׁשֲאָכ לוכמס :הָבָהֲא יֵלְע ולנר ןַה תיב"לָא ינאיִבֲה +

 זרחת ולאמש :יִנָ הָבַהֶא תלוחרכ םיִחופַתַּב ינּדּפִר
 כשיר תנְב םַכְתֶא יִתְעְבְשַה :נכְּבַהת ימיו ישארל 5

 ורְרועְּתְבִאְ | ריעְּתיסִא הרשה תְליִאְּב וא תואָבְצְב
 גלרמ אָּב ההגה ירוד לוק ץֶפחֶּתש דע הָבָהאָהתֶא 8
 וא יבצל ירוד המוד :תֹועְבְגַה-לַע ץפקמ םירקה"לע 9
 -ןמ םינשמ ונְלְתַכ רַחַא למש הז-הנה םיִליאָה פעל
 ימוק יל רמָאְו ידוח הָנְע :םיִכַרֲחַהְוִמ ץיצמ תונלחה י
 סשה רבע ותְפַה הגהיכ :ךלזיכלו יִתפָי יתער דל וג
 לוק ליגה רימה תע ץֶרֶאְב יִאְרנ םיגָצגה זול דלה ףלח ו
 כיפה היִגַפ הָטְנֶח הֶנִאְתַה :ּונצְרַאְּב עַמְׁשְנ רותה 3
 ית לכל יִתְפָי יִתיְעַר יכל ימוק חי ּנֲתְנ רֶחְמְס +

 ףיאְרמחהתֶא יניִאָרַה  הֶגְרְדִמַה רֶתְסְב לפה יִוְנַחְב
 -וָהֲא :הואנ ךיארמו ברע ךלוקחיכ ךלוקחתַא ינעיִמְׁשַה וט
 וניִמָרְכו םיִמָרְּ םיִלְּבַחְ םינטק םיִלָעש םיִלְעְׁ ל
 חּופיש דע :םיִנשושב הַעְרַה ול נא ₪ ירוד :רֶדַמְס :

 רפְל וא יבצל דור ללדהמה ככ םיִלְלֲצַה ופנו םויה
 :רֶתָב יֵרָת"לַע םיְִיִאַה

Car. OI. 2 . 

 ויקשקב יׁשְפנ הָבֲהָאְׁש תא יִתְשַקַּב תוליל יבָּכְׁשִמלַע א
 םיִקְעׁשַּב ריִעְב הָבְבְסִאו אָנ הָמוקֲא :ּותאָצְמ אָלְו 9

 אָלְו ויתְשקְב ישפנ הָבֲהָאְׁש תא הֶׁשְקַבֲא תובחְרֶבו
 תרא רב םיִבְבְפִה םירמשה ינואָצְמ = :ויתאָצִמ 5
 דע םהמ יִּתְרְבְעש ֹטעֶמְּכ :םֶתיִאְר ישפנ הָבַהֶאְש 4

 ידע ּמְרָא אְָו ויתַוֶא ישפנ הָכֲהָאׁש תא יִתאָצְמׁש
 ויתאיבהש

 סג חתפ אייג ₪ 15. ה לוני ₪ 14. = ירק ךל ד. 18. = ירק ויתסה ז. 11. = קידב ץמק < 4. ב
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 ה יִּתְעבְׁשַה :יָתְרֹוה רֶדָחלֶאְו יִמִא תיִּבלֶא ויתאיִבַהָש
 "סא הָרָׂשַה תלְִאּב וא תֹאָבֲצְּב םלֶשּורְי תֹנְּב םֶכְתֶא
 6 תאז ימ :ץֶפְחְּתְׁשידִע הָבֲהֲאָה-תֶא יָרְרֹושְתמא וורת
 לָכִמ הָנובְלּו רמ תְרַטְקִמ ןָשָע תֹודְמיִתְכ רָּבְדְּמַהְזִמ הָלֹ
 ז ביִבָס םיִרּבְג םישש המלָשְלֶש ותָטִמ הגה :לכור תָכְבַא
 ;רֶמְחְלמ יֵדָמְלִמ בֶרָח יִוָחֶא םֶלְּכ :לֵאָרׂשִי ירבנמ הָל
 ול הֶשַע ןוירפא :תֹוליִלַּב דחפמ וכריזלע ֹוּבְרַח שיא

 ותְדיִפְר ףסכ הֶשָע וידומע :ןְנְבְלַה יצִעמ המלש ְּךֶלמַה
 :םֶלָשּוְרָי תֹנְבִמ הָכָהֲא ףוצְר וכות ןִמְגְרא בְּכְרִמ בה
 "הרעש הָרֶמעב הָמלְש ְּךֶלַמּב ןויצ תנְּב הָייאְרּו הָניאְצ
 :ֹובְל תחמש םיְבּו ותָנְתָה םִיְּב ומָא ול

 ₪ גד

 א ךֵתָמִצְל דַעָּבַמ םיני ךיניע הפי ךנה יתָיער הָפָי דזה
 ג רֶדעְּכ ךונש :דָעְלִג רהמ ושלנש םיזעַה רַדָעְּכ ךרעש
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 הרָלְכַשְו תומיאתמ םלְבָׁש הֵצְחַרָהְדמ יִלָעָש תובוצקה
 ' חַלָפְּכ הָואְנ ְךרֶּבְמּו ךותותפש יִנָשה טוַהְב :םֶהּכ ןיא
 4 יּנְב ךראָוצ דיוד לָדְנמְּכ :ךתְמִצְל דַעְבִמ ךתקר ןימרֶה
 :זביִרבְגַה יטלש לכ וָלָע ילְּת ןנמה ףֶלֶא תֹויפְלַתְל
 :םינשושב םיערה הָיְבְצ ימואּת םיִרְפָע ינשכ יד יש
 רומה רה"לַא יל לא םיִלְלַצַה ּוְנְו םויה חופש רע
 יִתא ב ןיִא םומו יִתְָעַר הפי ְךַכְכ :הָנובְלַה תעְבִ-לָא
 הנְמַא ׁשאָרמ | יֵרּוׁשְת יִאֹובְּת ןנְבְלִמ יּתַא הָלּכ ןֹונְבלִמ
 ;םיָרֵמָנ יִרְרְהְמ תֹיָרֲא תנֹעמִמ ןומְרָחְו ריִנָש שארמ
 קג דָחַאְב דיניִעְמ רֵחַאְב יִנתְבַּבְל הָלַכ יִתֹחַא ינָּתְבַּבל
 י ןיימ ךיַרד ּובָטיהַמ הלַכ יִתחַא ךידד ּופודהמ :דָיְנרּוצַמ

 הָלּכ ךיתותפש הָנְפְטִּת תַפְנ :םיִמְׂשְּב"לְבמ ְךינמׁש יָד
 :ןְנְבְל ַחיִרְכ ךיתמלש חיִרְו ךנושל תחת בֶלֶחָו שב
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 .CAP 4 5. ה ד םירישה ריש 1158

 ךיחְלש :םּוְתָח ןיעמ ליִעְנ ו לנ הלכ יִתחַא ליִעָנ ו ןג 3
 ְּרָרגי :םיִדְרְְפע םיִרָפְּכ םיָדְנְמ יִרֶּפ םע םינומר םָדָרַּפ 4

 םַע תֹולָהֲאְו רמ הנובל יצעְילָּכ םע ןומָנקו הָנָק םפרכְו
 םִלְנְו םייח םימ רַאְּב םיג ןעַמ :םיִמָשְב ישאָר"לָּכ ומ
 וימְׁשְב יל יגנ יחיפה ןְמיֵת יִאובּ ןֹופְצ יִרָע :ןֶנְבְלְדִמ 5

 :ויָדָנְמ יֵרְּפ לָכאו וננְל ידוד אָ
 .Car. V ה 7

 יִתְלַכָא ימְשְּבִיִע ירומ יִתיִרֶא הָלַכ יִתחַא ננְל יִתאָּב א
 ותש םיער ֵלְכֲא יֵבְלֲח"םִע ני יִתיָתָׁש ישְבדְיםַע רע
 קפוד ידה | לוק רע יכלו הנשי א :םיִדֹוד רכשו ג

 "לַמדאָלְמִנ ישארָש יִתְמַת יִתָני יתיער יִתחֶא ילדיחְתּפ
 הָָשְּבְלֶא הָכָכיִא יִתְנָתְב"תֶא יִתְְשּפ :הָלְיְל ִסיִסְריַתוצְוק 3
 "מ ודָי חלש ירוד :םַפְנַמֲא הככיא יֵלְנרתֶא יִּתְצַהְר +
 ידו ידודל חָתְפִל נא יתמָק ויִלָע מָה יעַמּו רוחה ה
 יִתְחַתַּפ :לּועְנַמה תֹוּפַּכ לע רבע רֹומ יִתַעְּבְצֶאְו רומדופמנ 8

 והיתשקפ ורְבְְב הֶאְצְי ישפנ רֶבע קמ דודו ידודל ינֲא
 םביִרְמְשה יִנָאְצִמ נע אלו ויתארק והיתאָצְמ אָלו ד

 יֵלְעִמ ידידרדתֶא ּואְשְנ יְִנְצְפ יִתַכַה ריעְּב םיִבְבְַּה
 כא םָלְׁשורְי תַנְּב םַכְתֶא יִתְעַבְׁשַה :תומחה יֵרְמַׂש 8
 דהמ :ינָא הבהא תלוחשול ּודיגתההמ יִדודדתַא ּואְצְמִּת 9

 /רֶכָכְׁש דודמ ךרודהההמ םישגב הפה דודמ דדוד

 םֶתְכושאר :הָבְּבְרִמ לנד םֹורָאְו חצ יוד :ּנָתְשַּבְׁשַה ג
 -לע םיִנֹוְּכ וָניִע :םֶרֹעָּכ תוְרחָש םיִלָּתְלִת ויָתֹוצְוָכ זַּפ 2

 יָחְל :תאָקִמילַע תָֹבְׁשי בֶלְהָּב תוצָחְר םִיָמ יקיִפַא 5
 םכינשוש ֹויְתותְפש םיקקרמ תוָלְדמ םשבה תנורעב
 שישרפפ םיִאְלְמִמ בָהָז ןקילג ויָדְי :רבע רו תפָטְנ

 שש ידומע ויקוש :םיִריפֹס תַפָּלְעִמ ןש תׁשֲע עמ וט
Al 4 Adםידסימ 975  



 19 :.0סג א. .CANT גת . 6.7. ווה

 : םִזְראָּכ רחְּב ןֹנְבְלַכ והארמ וָפגְרַא-לַע םיִדָסמ
 = תֹנְּב יער הת ידוד הז םֶּדֹמֲהַמ ילכו םיָּכַתִממ וכח

 לש
 ו .Car. VI ו

 ונשקכנ ךדוד הָנפ הֶנִא םיעָנב הָפַָה ךדוד ּדֶלָה הָנֲא
 | מ .תוערל םשפה תמש גל דרי לדוד :דמע
 3 :םינש שב הָעורַה ד יל ידי דו דו ידודל כ נא . :םינשוש טקללו

 + :תולגהנכ הָמְִ סלי הָואָג הָצְרְתכ הער תא הַפְי
 ה םיִעָה רֶרעְּכ ךרעש ינביהרה םהַׁש יִּדנְנִמ נע יִבְסַה
 6 ךןמ ּולָעַׁש םילמרה רָדעְּכ לגש :רֶעְלגַהְךְמ ׁשְְגָׁש
 ז תלָפְּכ :םֵהְּב ןיִא הָלְכׁשְי תֹומיִאָתמ םֶלְּכַש הַעֲהַרֲה
 3 םיִנֹמָׁשו ו תֹוכְלְמ המ דיש : ּדְתֶמִצְל דעכמ ךתקרןמרה
 9 יִתְמַת יתנו איה תַחַא רפה ןיא תומְלמ םישגליפ
 תב ָהֶאָר הָתְדלּויְל איה הָרְּב הָמַאְל איה תַהַא

A 

 י הָפְקְשִנַה תאזמ הקלה ישי תוכלמ שה
 :תלִָדְנַּכ הָמְיִא המח ה הָנְבְלַכ הָפָי רחְז
 ג הָחַרָפַה תוארל לַחְה יִּבאְּב תִאְרְל יִּתְדרי זונָא תנ +
 19 ו ומ יִנְתַמְש ישְפִנ יִתְעְַו אל :םיִנמרֶה וצגה ןַפנַה
 . :ביִדנ יִמַע

Car. VIL. i 

 א ֹוַהָּת-ַהמ ךּבדהְוָחְת יבוש יבוש תימָלּושה יבוש יבוש
 ג םביִלָענב ְימְַפ ופוהמ :םנֲחַמַה תלהמכ תימלושב
 א ידי השָעַמ םיִאָלֲח ֹומְּכ ומר יקממח ביִדָנתּב
 3 םיטה תָמְֶע מב מַה רֶסָהָי-לַא רהשה ןגא לררש
 : בצי ימָאָת םיִרְפָ יִנָּכ ךידְש יש :םיִנשושּב הָנס
 ה דת לַעָש"לַע ןובְשְחְּ תוכרְב דיני ןשה לּדנמְכ ךְראָוצ
 5 ךשאר :הֶׂשָמַד נפ הָפֹוצ ןו בלה 2 דָנַמּכ לפא םיִבב

 ךילע
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 :םיִטֲהְרְּב רסָא ךלמ ןמְגְראְּכ ךשאר תלדְו לָמְרַּכַּכ ְךילָע
 לתְמיק תא] :םיִנעַּתּכ הָבֲהֲא ּתְמַעְזהַמְו תיפחהמ 1
 רַמָתְב הָלֲעֲא יּתְרַָא :תולֹכְׁשַאְל דיהְׁשו רמתל הָתְמד 5

 היִרְו ןפנה תלְְּׁשִאְכ ליבש אָנויהְו ונסנסב הֶזְחֶא
 םירשימל ידודל ךלוה ביט ןייּכ ךִחָו :םיִחּופַהַּכ ךפַא י
 ודוד הכל ותק תיִלָעְ ל יִנֲא :םיִנָׁשי יתפש בכוח !}
 הֶאְרִנ םיִמָרְכל הָמיִּכְשנ :םיִרפַּבַּכ הָיֵלְנ הָדָׂשַה אצנ ₪

 ןַּתֶא םש םנומְרָה וצנה רַדְמְפַה הָתּפ ןְפנַה הָחְרְפִא
 םיִדְגְמלְכ וימְתְפ"לְַ חיִרנְתנ םיִאָדוְּדַה :דָל ירודדתא 4

 :דל יִתְנַפָצ ידוד םיִנְׁשי-סִנ םיִׁשָדֲח
Car. VII. : 

 ּדְכְׁשִא ץוחב ּךאָצְמָא יִמִא ירש קנוי יל חָאַּכ לת ימ א
 יִנְדְמְלִּת יִמִא תיּבְדלֶא ְּךָאיִבֲא לנהג :יל וזביאל םגנ
 ישאר תַהַּת ולאמש :ינמר סיסעמ חקרה ןַײמ ְׁשֲא 3
 ּוריִעְתִהַמ םֶלָשּוְי תֹנְב םֶכְתֶא יתעבשה יְנֵכְּבַהְּה וֶניִמיְו 4
 הֶלע תאו ימ = :ץֵּפְהָּתְׁש דע הָבָהֶאָהְדתֶא ּוָרְרֹעְת-הַמּו ה

 ףיִּתְרע חּופתה תחת הָדוּדחלַע תֶקַָּרְהִמ רָּבְדִּמַהְדִמ
 םֶתֹוחְכ יִנֵמיִׂש ּדתְָלִ הָלְּבַח הָמׁש ד מא ךתלְּבח הָמָׁש <
 השק הָבֲהֲא תֶוֶמַכ הוי .ףעורחלע ג םֶתוַּכ בזל

 םיכר םימ :היְתְבַהְלש שא יפְׁשְר ָהיפְׁשְר האנק לִאָׁשַכ ז
 דס הוָמְׁשִי אָל תרָהו הָבֲהֲאָהתֶא תבל ולוי אל

 תוחא :ול ּוזובָי וכ הָבֲהֲאְּב ֹותיֵּב ןוָהלְּכתֶא שיא ןתי 8
 זבוב .ּונְתוחַאל הְׂשענזהַמ הל ןיא םִיַרְׁשְו הנק ּונָל
 ףסכ תַריִמ היִלָע הנבנ איד המיחדסא .הָבדרבְדִיִש

 יֵרְׁשְו המוח נֲא :וָרָא חול ָהיֶלע רּוצְנ איה תֶלדיסֲאְו י

 ה סר :םיִלש תא נב יה א תָלְדנמכ ו
 תי שיא םיִרְטנל םֶרַהְדתֶא ןִתְ ןמק לעכב המלשל

FETוירפכ  
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 2 המלש ךל ףֶלֵאָה נפל ילש יִמְרַכ :ףַסָּכ ףלֶא רפְב
 וג םםיִרָבֲח םיִננַכ תֶבׁשוַה :יָרּפהתֶא םיִרְטְנְל םִיַתאָמּו
 :ג כֵל להמר ילד וחָכְּב :ינעיִמְׁשַה ךלוקל םיבישקמ
 :םיִמָשְב יִרָה לע םיִליִאַה רעל וא
 רכר רשא ונמיסו .רשע העבשו האמ םירישה רישד יקוספ םוכס

 :םוכרכו דרג ויצחו .ךלמה לע בוט
 ו.

 הובר
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 א שיא ליו ץֶרָאָּב בָעְר יהו םיִטֶפָשה טּפְׁש יִמיֵּב יה
 ינשּווּתְשאְו אוָה בָאומ יֵדְׂשְב רוגל הוה םַחָל תיֵּבִמ
 2 יִנׁש םשו יִמֲעְנ תשא םֵׁשְ למלא ׁשיִאָה םשו :יָנְב
 ואבו הָדוהְי םֶחָל תיּפמ םיִתְרפֶא וילו ןולחמ | וינב
 + ראשו מעג שיא למלא תֶמו :םשדיהה בָאְומדיִרש
 + תַחַאָה םש תֹויִבֲאֹמ םישנ בל ואש ָהיִנָב ינו איה
 ה ותמיו :םיִנָׁש רֶׂשְעְּכ םָׁש ובשיו תור תיגשה םֵׁשְו הָפְרְ
 היָדלי ינשמ השאה רַאְשתַו לכ ןולחמ .םֶקיִנשדסנ
 : יפ בָאמ יִרָשִמ בָׁשתַו היכו איה םֶקַתו :השיאמו
 םֵהָל תֶתְל ומעדתֶא הוה דָקָפיִּכ םָאֹומ הָדְׂשְּב הָעְמְש
 ז ָהיִתֹלכ ִּתְשּו הָמְׁש-הָתְָה רֶׁשֲ םֹוקָמַהְומ אֵת :םָחָל
 = ימַענ רמאתו :הָדּוהְ ץראלֶא בשל ךרדב הֶנֶכְלִתַו הָמִע
 הוהי השעי הַמַא תבל השא הֶנְבש הנבל ָהיִתלַכ יתשל
 9 הָוהְי תי :יִרְמִעו םיתמה"סע םֶתיִשע רֶׁשֲאַכ דָסִח םֶכְמע
 הָנאָשּפַו ןהל קשתו השיא תיֵּב הָׁשֲא הָחּנְמ ןאַצְמּו םָכָל

 ןלוק
 ירק שעו ד, 8. 'א



 042. 1. 2. ב א תור 1162

 :ךמעל בּשָנ ְךתִאיִכ ףל 'הָנְרמאהו :הָנִכְבִַו ןלוק י
 יל-דועה מע הֶנֶכְלִת הָמְל ימנְב הָנְבֶש יִמַעְנ רַמאָתו ו
 יִּכ כלי יתנב הב :םיִשנאל םכל ויהו יעָמָב םיִנָב 9

 יִתייה םג הוקת ילדשי יִּתְרַמֲא יִּכ שיאְל תויהמ יתְנקְז
 רע דע הנרֿבשת | ןהלַה :םנב יִתְְלְי םו שיאל הלילה 13

 יֵתנְב לא שיִאל תויַה יתלבל הָנֲֹעַ הלה ולד רֶׁשֲא
 ןלוק הָנשפנ :הוהי-די יב הָאציייכ םָּכִמ דאָמ ילדרמדיכ 4

 :הָּביהָהְבְּר תּורְו ּהָתֹומֲחל הָּפְרְע קשתו דע הָניכְבתַ
 יבוש היהלַא-לֶא המלא .ךַתְמַבי הָבְש לנה רָמאְַו וט
 בשל בל יב"יענְפּתהלַא תור רֶמאַָו : ְּדתְמבייִרֲחַא 5

 דע ןיִלֲאִנִלְּת רׁשֲאַבו לא יֵבְלת רֶׁשֲא-לֲא מ ךירְחָאמ
 רֵבָקֶא םָׁשְו תומָא יֵתּמְּת רשָאְּב :יִהלֲא ךוקלאו ימָע גז

 :ךניבו יניפ דיִרְפְי תומה יכ ףוסי הָכְו יל הָוהְי השי הפ
 :ָהילֶא רד לדְחַתו התא תָכְַלאיָה תצָמַאְתַמייְכ ארלו ו
 תב הָנָאבְּכ יהָיַו םָהָל תי הֶנָאֹּב-דע םֶהיֵתׁש הֶנְכְלִתַו 9

 :ימֲע) תאוה הָנְרמאתו ןָהיִלָע ריעָה-לְּכ םֶקִּתַו םֶחְל
 -יִכ אלמ יל ןארק יִמֲעַנ יל הָנאָרְקִתִלא מילא רָמאָתַו כ
 יִנָביִשָה קיר יִתְכַלָה הָאְלְמ ינֵא :דֶאְמ יל ירש דמה א

 -ערה ידשְו יב הָנָע הוה יִמָעְנ יל הֶנאָרְקַת הל הוה
 הָבָשַה ּהָמַע הָתְלַכ היכֲאֹמַה תורו יע בשַתַו זול
 :םיִרַעָש ריצק תלחְתְב םֶחל תי ואב הָמְֲו בָאֹמ יִרְשמ
 0 ב מ

 דלמילֶא תחפשממ ליה רוָּבְג שיא ּהָשיִאְל עדימ יִמָעְנְלו א
 אניהבְלֲא ימָעְנילֶא היִבָאמַה תור רמאתו עב משו =

 ונע ןֶחאְצְמִא רשא רחא םיִלּבָשַב הטקלַאו } הרשה
 יִרָחֶא הָרְׂשַּכ טקלתו אֹובְתו לת :יִתְב יכל הל רֶמאֵתַו 3

 תַחַּפְׁשִמִמ רֶׁשֲא עצלה הָרָׂשַה תָכְלֲח הְרְקִמ רק םיִרְצְלַ
 ךלמילא ה

 ױק עדומ ז. 1. יב יהםקמנאז.20. א רוסה 14. לם א
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 + םיִרְצוִקַל רָמאַה םָחָל תיֵּבִמ אְּב זעבדהנהו ְלַמיִלֲא
 ה ורָעְנְל ןעב רַמאָ הוי ְךְכָרָבִי ול ורְמאָו םָכָמַע הוה
 6 םָצְגַה רענַה ןעו :תאֹוַה הָרענַה ימָל םיִרְצוְכַה"לע בָצְגה

 ימְָנְיסִע הָבָׁשַה איה הֶיְבֲאֹומ הרענ רמאיו םיִרֲצֹוְקַה-לַע
 ז יֵרֲחַא םיִרָמעְב ִתְסֶאְו אָי"הָטְקלֶא רָמאֹהו :בָאֹמ יִדָׂשִמ
 ּהָתְבַׁש ָָז הָתַע"הַעְו רקבַה אמ הומתו אֹובְתַ םיִרצוקַ
 8 יֵּתַּב ּתַעָמָש אֹולָה תור-לָא עב רֶמאֹו :טָעִמ תיּבַה
 הָכְו המ יִרּובָעִתִאל םנְו רחֶא הָדְשְּב טקְלל יִכְלְתִילַא
 9 תְכְלְחְו ןורצקי"רָשָא הָרְשּפ ךיניע :יִתֹרְענימע ןיקְּבְדִ
 תרמָצְו ךעננ יִּתְלִבְל םיִרָענהתֶא יִתְצ אֹוָלֲה ןֵהיֵרֲחַא
 י לַפַתו :םיִרְעַה ןובֲאְׁשי רֶׁשֲאַמ תיִתָׁשְוםיִלָּבַהְלֶאָתְכַלָהו
 ןח יִתאָצִמ עודמ וילא רֶמאָהַ הָצְרֶא ּוהָּתְׁשַו ָהיֵנפ-לַ
 וג דָגְל הָל רֶמאּו שב ןעו הי יִכנָאוינריְכַהַל ינעְּב
 ףשיא תומ יֵרֲחַא ְּךַֹומֲח-תֶא תיִׂשְעירְׁשַא לכ יל דנה
 רֶׁשֲא םע"לֶא יפלו ךתדלימ ץֶרֶפְו ךמאו יבא יבזעמו
 19 יִהְתּו ךְלֶעָפ הָוהְי םֶלשָא :םשְלָש ליִמָת תַעָדיאְל
 תאָּב"רֶׁשֲא לֶאְרְשָי יקלֶא הָוהְי םעמ הָמְלְש ְךּתְרְבְשַמ
 18 יִכיִנדַא ְךיניִעְּב ןחדאָצְמֶא רָמאתו ויָפְנְלרתַהִת תֹוָכֲחַל
 תַחאְּכ הָיִהֶא אֵל יִכְנִאְו ךתפש בל"לע ּתְרָבד יִכְיִנְִמְַ
 4 תלכָאְו םלָה יֵׁשָנ לבא תֶעָל זעב ּהָל רֶמאַֹו :ךתחַפְש
 םיִרְצְקַה דצמ בשתַו ץמֶהּכ ךתפ ּתְלְבְטְו םֶחְלַהְִמ
 וט וצו טקלל םקמו :רַתתַועַבְׂשִתו לכאְתנ ילָק ּהָלמְּבצ
 תלו טקְלִּת םיִרְמֲעַה ןיפ םג רמאל ּיָרָעזתֶא עב
 5 םֶּתְבְעַו םיִתָבְּצַהְרִמ הל לְשָתי-לַש םנְו :ָהמיִלְבַת
 גז טבחו ברָעְהְדדע הָרָשַּב טקלתו :הבדורענת אלו הטקלו
 4 אובו אָשתו :םיִרֹעְׂש הָפיִאְכ יהו הֶטְקְלירֶשִא תַא
 - ה ריקה הָלְדִמִתַו אָצותַנ הֶטְקְלירֶשֶא תֶא ּהָתֹומֲה אָרְתַו ריִעָה

 פסבחהכ ibid הל א'כ ז*. 4.
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 הֿפיִא ּהָתומָה הל רמאתו :ּהָעְבְׂשִמ הָרֵתֹוה-רְׁשֲא תֶא 9

 ּהָתומֲהל דגפו דור ךֶריִכמ יִהָי תיִׂשָע הָנְֲו םויה תטקל
 יִתיׂשְע רֶׁשֲא ׁשיִאָה םש רַמאתַו ומע הָתְׂשְערְׁשִא תא

 הוהיִל אה ורב הָּתְלַכְל יִמֲעְנ רֶמאּתַו :ועב םויה ומִע כ

 הל רָמאָתִו םִתֵּמַה-תֶאְו םייחהדתֶא ודסח באל רֶׁשֲא
 הָיבָאוִמה תור רַמאּפַיאּוהינלַאְנמ שיאה ונל בורק יִמָעְנ
 "םא דע ןיקְבְרִת ילײרׁשֲא םיִרָעְנַהִע ילא רמָאדיכ וםג

 תרורילָא יִמָעְג רמאתו :יִל-רְׁשֲא ריִצָקַהְִלָּכ תא לכ 2

 ְךָבועְנְִי אָלְו ויתורעניםע יאצת יּכ יִּתְב בוט ּהָתְלּכ
 תֹלְכירַע טקלל ועב תוְרָעְנִב קּבְרִתַו :רֶחֶא הָרְשְּב

 :ּהָתומְחִִתֶא בָשתַו םיָטֲחַה ריִצְקּו םיָרעְשַהְדריִצ

Car. INL. 2 

 הונָמ ךְלְשקבָא אָלַה יב ּהָתֹומֲה יִמָעְנ הל רֶמאָתַו א
 -תֶא תיִיָה רש ּוּתַעדְמ זעב אָלַה הָּתְַו +ךלדבטיי רֶׁשֲא
 ;הדְליִלַה םיִרעשה ןֶרגתֶא הָרֹו אוה-הָּנַר ויָתורְענ

 "לא גה יתד ל ךיתלמש תמש תְכ תצחרו 5
 ובְכָשְב יהיו ֹותִֹתְׁשַלְו לָלָאְק ותלכ ךע שיא יעד +

 ויתְלְגְמ תילו תאְבו םשדבפשי רשא םוקמה"תֶא עד
 היָלֲא רָמאָתַו :ןישעק רשא תא ךל דיג אוו יִּתְבַבְׁשְו ה
 כְכ שעפו ןרגה דרתו :השעא ,י.יִרְמאַתְרַָא לָּכ 5
 אביו וכל בטי תְשּווזעָּב לכאיו :ּהָתֹומֲח הָתְוצְרֶשָא ד

 :בָכְשתנויתלנרמ לגתוטֶלַב אָבְתַו המרעה הצקב בשל
 הרֶׁשֲא הגהְ) תפליו שיאה דָרֲחַ הלילה יעחב יהו <
 ּךְַמַא תוָר יכנָא רֶמאֹתַו ףֶאדיִמ רֶמאו :ויָתְלְגרִמ תָבָכְש +
 הָכורְּב רֶמאֹֹו :הָּתֶא לַאג יִכ ְתַמֲא-לע ףַפנִכ ָתְשַרָפו י

 ןושארקהןמ ןירסאק ךקפח ּתְבְטיִה יתּכ הוהיל תַא
 הָתַעְו ::רישָעְדסַאְו ליטא םירוחבה יִרָחַא תָכָליִתְלְבְל וי

 יתב
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 -לָּכ עדו יּכְךכ"הְׂשַעֲא יִרְמאַּתירְׁשַא לכ יִאְריּתלֲאיִּתַב
 וג לָאֿנ םא כ םָנֶמֲא יִּכ הָּתְִו +תֶא לוח תֶׁשֲא יִּכ ימע רעש
 13 הֶדָיִהְו הָלָלַה ויניל ממ ברק לַאג שי םג יִכנָא
 דלָאנל ץפחי אל=סאו לָאו בט ּדְלֲאסַא רכב
 14 ָֹתֹולְגְרַמםַכְׁשתוֹורְקְּבַה-דעיִבְכְׁש הָוהְיהיח יִכְנֶא ;ךותלאג
 דל" רָמא ןהעריתא שיא 2 םָֹרֲטּב קה הקפה

 היֵלָע תָשיוסירעש-שש דמו הב זחא ּהָביַהְָו דיל
 6 יתּכ תַאיִמ רֶמאּת ּהתמֲח"לֲא אֹובָתַו :ריִעָה אביו
 גז שש רֶמאהַו :שיִאָה הלהָשע רׁשֲא-לְּכ תֶא הכרנו
 -לֶא םקיר יאובְתדלא " .רמָא יִּכ יל ןַת הּלֲאָד םירעשה
 18 לָפַי יא | ןיִעְדַּת רשא דע יב יִבש רָמאַּו ְּדֵתֹומֲח
 :םויה רָבְדַה הֶלָּכְיסִא יִּכ ׁשיִאָה טקשי אל יִּכ רָבּד

 ה .Car. IV ד

 א דרּבִּד רֶשָא רָב אה הנה םָש ביו רעשה הל ובו
 ןי* =

 2 :ובשיו הפדובש רֶמאַֹו רעה לקמ םיִשַָא הָרָשע הקיו
 3 ּדְלֶמיִלֲאְל ּניָהָאְל רשא הָלָשַה תקְלָח לאל למאה
 + קדֶלנָא יתרמָא יִנֲאַו :בָאומ הָדָשִמ הבְשה ימַעְנ הרכמ
 ללַאגהזסא למע נז דג םיבשוה דנג הנק רמאל נא
 לואְגל ףלוז ןיא יּכ עַדְאְו יל הדיח לֶאְְי אל"סַאְו לא
 ה דבויב שב רָמאָו :לֶאְנָא יקְָא רָמאּו יֵרֲחַא יקנָא
 תַמַה-תְׁשִא הָיִבַאוִמַה תור תֵאַמֹו ימַעְנ ךימ הָדָׂשַה ד תק
 אל לֵאגַה רמו :וִתְלֲחנ-לע תַמֲהימִׁש םיָקָהְל ו יִתיִנָכ
 -תֶא הָתֲא ָּךְלְדלַאְגיִתְלַחְנְִתֶא תיחשאדפ יל-לואנל טכוא
 ז -לע לֵאָרְשיְּב םִִָפְל תאו :לוָאנל לכואדאל יּכ יֵתָלֲאָ

 הלאגה
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 ולענ שיא ףלש רֶכְדלּכ םיקל הרימתהילעו הָלֲאַה
 לֶאגַה רָמאָ :לֶאְרָשיִּב הָרועתה תאו והערל ןת 5
 -לָכְו םינקזל זעּב רָמאיַ :ולענ ףלשיו ךלדהנק בל 9

 ְךְלֶמיִלָאְל רָשַאילָכדתֶא יתינק יִכ םויה םֶתַא םידע םֶעָה
 תורדתא םגו :ימָעְנ ךימ ןולחמו ןוילכל רֶׁשֲא"לְּכ תאו י

 תַמַהַׁש םיָכָהְל הָׁשֲאְל יִל יִתְנְק ןולקמ תשא הָיבֲאמַה
 ומיקמ רעשמוויָחֶא םעמ תמהדסש תָרָּכאָל ותָלָחְנלַע

 םינקוהְו רַעְׁשַכירׁשֲא םֶעָהלְכ ּורְמאַֹו :םויה םָּתַא םיִדַע ג
 | "לַחַרְּכ ףךַחיב-לא הָאְבַה הָׁשֲאָהתֶא הָוהְי תי םיִדָע
 ליִחדהַשעו לֵאָרְׂשִי תיִבדתֶא םֶהיֵתְׁש וב רֶׁשֲא הָאַלְבּו

 ץֶרּפ תיִכָּכ ךתיב והיו :םֶחָל תיִבְּב םשדארקו הָתְרפֲאְּב ג:
 ףל היי ןתו רשא ערוהןמ הוה רָמְת הָרָלירְׁשִא

 הרָשֶאְל וָלייֵהְּתַו תורדתא זַעָּב חו :תאוה הָרענַהְוִמ 3
 =:|- ן"

 הֶנְרמאתו :ןֶב דֶלְתו ןוירה הל הוי ןתמנ ָהיִלֶא אָב +
 לאג ְּךֶל תיכשה אֵל רֶׁשֲא הוי ורְּב יִמָענְ"לֶא םישָנַה

 שָפ) בישמל ףל .הֶיָהְו :לֶאְרְשִיְִּב וָמָש אָרְקִו ויה וט
 ותדְלְי ךֶתְבַהֶארֶשִא ךַתְלַכ יִכ ְךֵתְביִשיתֶא לָכְלַכְל

 "תרֶא יִמָעְנ חו :םיִנְב הָעבְשמ ךֶל הָבֹומ איהדרֶשַא 6
 וכ הֶנאָרְקת :תֶנָמאְל ֹולייהְתַו הָקיַחְב והתשתו דָלַָה וז

 רבוע 'מש הָנאַבְקּתַ יִמֲעְנְל ןכידלי רמאל םש תונכֶשה
 דיִלהְלְרפְקְרֶפ תוָדְלות הָלַאְו :דִוְד יבא יִשייִבַא אּוָה

 דתֶא דילוה םֶרָו םֶרתֶא דילוה ןורצק| :ןְצָח-תֶא 9
 -תֶא דילוה ןושחנו ןושחנ"תַא דילוה בדמו :םֶדָעמַע ב
 :דָבועתֶא דילוה זעבּו זעבדתֶא דילוה ןומְלשו :הָמְלַש גו
 :רְוְּד-תֶא דילוה ישו ישידתֶא דילוה דבַעְו 2

 הפ הבש הרוס ונמיסו .השמחו םינומש תור רפסד יקוספ םוכמ

 :ילא רמא יכ םג היכאומה תור רמאתו ויצהו .ינמלא ינלפ
 הכיא
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LIBER THRENORUM. 

CA PTD 
 א זֶרְנְמְלאְּכ הָתְיָה םֶע יִתָּבִר ריֵעָה דב הָבְשָי | הכא
 2 הָּכְבת ֹוכָּב :סמל הָתְיָה תֹניִדמַּב יִתְרָש םייגב יִתָכר
 היבהֶאדלָכִמ םַהְֹמ הָלְריִא הָיָחְל לע ּהָתעַמַדו הלל
 3 !נלמ הָרוהְי הָתְלג :םיִכָיִאְל הל ויק ּהָב דב ַהיִעְִלְּ
 -ֶכ ַחונְמ הָאְצִמ אל םיוגב הָבְשְי איה הָרבַע בֶרָמּ
 4 יִלּבִמ תֹולְבֲא ןויצ יִכָרַד :םיִרָצמַה ןיפ הונישה היפר
 היָתלּותְּב םיִחְִאְ הינה ןיממוש ָהיֶרְעְׁשלְּכ דעומ יִאּב
 ה דיכ ולש היבוא שארל ָהיִרְצ יה :הלדרמ איִהְו תונונ
 ;הצ ינפל יבש וכלה היִלְלוע היעשפ בלע ; נוה הוה
 6 ואצמ"אל םיליאכ ָהירָש יָה ּהָרְרַהלְּ ןויצדתכךמ אציו
 ז ימי םלשּורי הָרְכְז :ףָדור י ינפל הכזאלב וכְליו הָעְרַמ
 לַפְּב םֶדָכ ימימ יָה רֶׁשֲא הידמחמ לכ הידור הינע
 =לע ּוכֲחש םירצ ָהיֶאְר הל רזש ןיאו רֶצ-ריְב המ
 8 ,דלָפ החיה הָדיִנְל ןכ-למ םלשורי האמה אטח :הָתַבׁשִמ
 בשִּתַו הָחְנֲאָנ איה-םג ּהָתְוְרע ארי הוליזה ָהיְִּבַבִמ
 9 דרתו ּהָתיִרֲהֲא הָרְבְ אל .הילושב ּהָתֶאְמִט :רוחא
 :בַײא לידה יּכ ינָעְתֶא הָוהְי האר הל םחנמ יא םיִאלפ
 י הָׁשְדְקִמ אָ טיג הָתֲאָריִכ ָהידמֲחִמ"לְּכ לע רצ שרפו
 ג םיִחְנֲאְ) הַמע-לְּכ :דל לח ואבידאל הָתיֹוִצ רֶׁשֲא
 שָפנ בישהל לכאב םֶהיֵּדֹומֲהַמ ּונְתַ םָהֹכ םיִשָקְבִ
 :3 = םֶכיִלַא אול הללו יִתָיָה יִּכ הָטיִּבַהְו הוה האר

 ירבע
 אדע ל צ.12. ה ויחי ץ 1 ירק תבמ צ. 6. | ףיסב חתפ צ.1.
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 רֶׁשֲא יִבאָכַמְּכ בואְכְמ שיא אדו ּוטיִּבַה ףֶרֶד יִרְבַע
 םֹוָרָמְמ :ופא ןורָח םְּב הָוהָי הנוה רֶׁשֲא יל ללוע 3

 ינביִשַה יֵלְנַרְל תָשְר שרפ הָנָדְרו יִתְמְצִעְּב שאדחלש
 יעָשִּפ לע דקשנ הוד םויההלָּכ הָמָמְש 'ֹננְָנ רוחֶא 4

 ינַא יגְתְנ יתפ ליִׁשְכַה יִראָוצילַע ּוָלָע ּונְרְתשי ודי
 אָרְק יִּבְרַקְּב יִנדַא ויֵריִּבַא-לָכ הָלָס :םוק לכואזאל יִריְּב וט

 תר תַלּותָכִל יִנדִא ךְרִד תג ירוחב רֶבְשְל ךעומ יִלְט
 -יִכ םימ הָדְרָי יניע ו יניע הוב ינא | הָּלֲא-לַע :הָדהְי ופ

 רַכָנ יִכ םיִמְמַש יִנָּב וה יֵׁשְפַנ בישמ םחנמ ינָממ קח
 בקעיל החי הו ּהָל םחנמ ןיא ָהידְב ןויצ הָׂשְרַּפ :ביוא וז
 אוה קידצ :םקיניפ הָּדנְל םֶלֶשּוְרִי הָתְיה ויִרְצ וָביִבְס 8

 יִּבַאָכַמ וארו םיִמִע ,-לֶכ אנרעמש יִתיְרִמ והיפה הוה
 זמ יִבָהֶאְמל יִתאָרְק :יבָשב ָּכְלָה יִרּוחְבּו יִתְלּותְּב 9

 וביִשָיו ומל לָכא ושקבהכ וע ריִעְב ינקו נֲהְּכ ינומר
 ךַפַהְנ ּורָמְרַמִח יעמ ילדרצהיק הָוהְי הֶאְר :םָשְפְנתֶא כ

 תיָבּב בְרְחְיהַלְּכש ץוחמ יִתיָרְמ ורָמ יִכ יִּבְרקְּב יִבל
 יִפָיאלָּכ יל םחנִמ ןיא נָא הָחְנָאְנ יִכ ועמש :תֶָמַּכ גו

 והיו תאָרְלְדבוְי תאבה תיִשָע הָּתַא יִּכ ושש יִתְעְר עמ
 ָתְלְליע רֶׁשֲאכ ֹומְל ללועו ףיִנפְל םָתָעְר"לְכ אב :יִנָמָכ ג

 :ןוד יִּבלְו יִתחְנַא תוּבְרייִכ ָעׁשְפילְּכ לע יל
 :CaP 11 ב ב

 םִיַמָׁשִמ ְךֵלְׁשַה ןויִצ-תַּבדתֶא יְנדַא ! ֵֹפַאְב םיִעָי הָכיֵא א
 :ֹופֲא םֹיְּב ולְנַרםדָה רֶכְזאָלְו לאָרְשְי תְרֶאּפִת ץֶרָא

 ותְרְבְעְּב םָהָה בקי תואְנילָּכ תא לַמָח אל ָנֹרֲא עַלְּב ג
 :ָהיִרָשְו הָכְלְמִמ לקח ץֶרָאְל עגה הָדוהידתַב יִרְצְבִמ

 יגְפמ נימי רָחֶא בישה לֵאָרְשִי ןרְק לב ףאייֵרָחְב רג *
 רי :ביִבְכ הָלְכָא הָבְהָל ׁשֵאְּכ בֹקֲעְּב רַעְבּו בא +

Ca Noותשק  
 דוק אלו ד. 2. ינ קימץמקלז.20. | ירק םסעהז.8. ה
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 לָהאְב ןעיִּדמֲהְמלְפ גרה רצ וימי בַצְנ ביואכ ותשק
 ה על ביואְכ ו ינדא היה ּותְמַח שאְּכ ךפָש ןויצדתכ
 -תַבְּב בֶרו ויְרצְבִמ תחש היָתנְמְרַא-לְּכ עב לֶאְרשי
 6 חָמש יִדַעְכ תחש וכש ןגכ סמו :היגַאו הונאה הָלּוהְ
 :ןהכו ךלמ פא" ץֶאְנו תֶּבַשְו דעומ ןייִצְב | הוה
 7 תמוה ביואדדיּב ריגה ישדסמ רַאנ וחְכומוינדא חג
 5 םׁשָה :דעומ םִיְ הוהי-תיבב ות לק ָהיִתֹונְמְרַא
 ודי בישהדאל וק הָמְנ ןויצזתַּב תמוח תיִחְׁשַהְל ! הוה
 י ץֶרֶאְב .ּועְבְ :ולְלַמִא ודְחָי הָמוחְו לֵהלְבֲאװ נלבמ
 ןיא םיוגב הירשו הָכְלַמ ָהיַחיְִּב רַּבְׁשְו דפִא ָהיֶרָעְׁש
 ' ץרָאְל ובשי :הֶוהְיִמ ןֶזְ ואצְמְדאל ָהיֶאיִבְניסַנ הָרות
 זביקש ּורְנַח טשארדלע רפְ לע ןויצדתב גז ומדי
 1 הועמד לכ :םֶלֶשּורִי תַלּותְּב ןְשאר ץינֲאָל ודירוה
 דרב רָבְשלִע ילָבכ ץֶרֶאְל ךַפְׁשִנ יעמ ּ"וְמְרַמַח ני
 וג ולמי םֶתְמאְל :הירק תובחרב קנו ללוש ףטעפ מע
 ףפתשהב רי תובחרב ללחּכ םֶפְטעְתַהְב ןייו ןנד היא
 ו תַמַה ְךֶלהְּמַרֲא הָמ דדועאדהמ :םתֹמַא קיחדלֶא םֶשָפ
 לוני ןויצדתפ תלּותְּב מח ללְהושא המ םלשּור
 גו לָפָתְו וש דל וזה דואיִבנ :ּדְל"אָפרי ימ ךרבש םיכ
 אְוָׁש תיִאְשִמ דל הי יבש ביִׁשָהְל ךנוע-לע ְגאָלו
 וט ועו יקרש ךרר יִרְבְעדלְּכ םִפּכ לע וקפס :םיִּודִמו
 יפי תליִלָּכ ורמאיש רה תאְוַה םֶלָׁשורְו תכ"לע םשאר
 6 קרש יביָאלְּכ םֶהיִּפ יל וצפ :ץֶרָאָהילָכל שושִמ
 ונאָצְמ ּוהְנוקְׁש םיַה הז דא ונעְלּב ורַמָא .ןשדיקרחמנ
 גז הֶוצ רֶׁשֲא ותְרמָא עצב םָמְז רֶׁשֲא הֹוהְי הֶׂשָע :ּונִאָר
 ןרק םיִרָה םיוא לע המשו לָמֲח אָלְו פרה םדקימיִמ
 ג8 לֵהנכ ידירוה ןויצ-תּב תמוח ינדֲא-לֶא םבל קעצ :ךירצ

 העמד
 לונסב יאה .ia ץמק וכ . 17. = יוק ךתוכש ז. 16  ..ידק ךדיעא ד. 18 = אוי ט ד.
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 דרב םִּתילַא ךל תנופ ינתִת"לַא הָלילְו םֶמֹי הָלְמִּ
 םיַגכ יכפש תולמשא שארל "ללב יונר ו ימוק :דנוע גפ

 ְךלְלע שפל ְךיֿפכ ויל יִאְׂש נא ינפ חַכ) ךבל
 הָטיּבַהְו הי האָר :תֹוצּוהלְּכ שאר בעְּב םיִפומָעָה כ

 םוחפט יִלְלָע םירפ םיִׁשָנ הָנְלֶכאתִא הָכ תל יִמְ
 תוצוח ץֶרָאְל ו וכְכָש :איָכְג ןהפ יִנדֶא שְדְקִמְּב גָרָהי-סִא ו

 ףפא םִיְּב ָּתְנְרֶה בֶרָחְב ל יֵרּוחַבּו תלות ןקְ רעג
 אָלְו ביִבָפִמ ירוגמ ךעומ םויָכ ארק :תְלָמְח אל תְחְבְמ ל

 יתיפרו יתקפט-רשא דרו טיִלְפ ףודחא םוכ ה
 כ כי
 .Car ג .

 ףליו ג יתוא :ֹוָתָרְבַע טְבְׁשְב נע הֶאְר רבה נָא א?
 :םיַה"לְכ ודָי ךֶפַהי בֶׁשי יִּכ ךָא :רואדאלוךֶׁשְח 5
 שאר ףקמ ילְע הנ :יתומצע רבש ירועו ירָשְב הלב ה
 רָדָנ = :םלש יִתַמְּכ נֵביׁשֹוה םיִכְׁשֲחַמְב :הָאְלְתּו }
 עושאו קַעְא יִּכ םג :יִּתְשְחְג דיככה אֵצַא אָלְו יִדְעָּב :
 כף = = :הָיִתְביִתנ תינְּב יכרד רַדְנ :יִתְלַפִת םֶתְש !
 ינחשפיו ררוס יֵכְרְד :ּסיִרְתְסִמְּב ירא יל אוה בֶרא גג
 :ץחל ו אָרֲטּמַּכ ינָביצַ ותשק ְּךֵרֶּד :םמוש ינמְש 2
 ימע-לכל חש תיק :ּותְפְשַא נב יִמיִלְכְּב איבה ₪
 :הנעל ינורח םיִרורמב ינעיבשה :םיה"לְּכ םָתנננ /
 ישפנ םולָשמ חנזתו :רֶפאָב ינשיפכה יש ץֶצֶחּב סר וז
 :הָוהְימ יתלחותו יחצנ דבָא רמאָו :הָבֹוט יתישנ ו
 יל ַחָשָתְו רוכזת רכז :שארו הנעל יִדורִמו נערכו ע
 יקח = | :ליחוא ןכילע יֵבלזלָא בשא תאו :ישפנ גג
 םיקְל ישרה ומחר יל יִכ יממה

Tage Aske iar wediהכר  
 קייב ףמק ז. 13. 16. יה םוקמב א +.12. ירק ירא צ 10. ג ירק הלילב +. 19. יב
 קיוב ץמק 4. שגד אלב דה אייננ ז. 8 ירק הושחו ז. 0
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 24 "קיתוא ןפילַע יִׁשְפנ הָרְמָא החי יל ָּתְנִמָא הב
 כ שיהװ בט וָשְרְרִת שפנל וקל ההיבט | ול
 : :ויִרועְנּב לע אשידיכ רֶבְנל בוט :הוהי \תַעושָתְל םִמּודְ

 5 ילוא והיפ פע תי ויְלְט למ יִכ םּזִו דָדָּב בש
 2 אל יִכ  :הָפרָהְּב עּכְׂשי יחל והכמל ןתי :הָוקִּת שי
 3 יפ זוְדְסַח בָרְּכ םֶחְר הָנוהְ"סִא כ :ינדַא םלועל חני
 % וילנר תחת אפרל * :שיאהנב הגו ובלמ הנע אל
 הל לע נפ דנג רבנזטּפשמ תוטהל : :ץֶרָא ירא לכ
 5 רַמָא הז יִמ :הֶאְר אל ינדַא ו וביִרְּב םְדֶא תל
 . :בטָהְו תֹועְרָה אֹצַת אל וע יפמ :הָוצ אל ינדַא יה
 כ הרָשְפִחנ :אטחדילע רֶבְג יל םֶדֶא ןנואתיהזהמ
 41 1 לא נבְבְל אָשנ :הָוהְדע הָבשְ הָרוקְחְו וניִכְרד
 42 אול הָתַא ּונירמו ונעשפ וחג :םיִמְשּב לאלָא םיַמַּ
 43 ₪ למ אל ָתְנַבָה ּונֵפְְּרְּתַו ףַאָב הָתָֹכַס :תחלס
 4 נמיִׂשת םוִאְמּו יִהְס :הֶלַּפִת רובעמ דל ןנָעְב הָתָּכַכ
 < דחפ :ּעביִאלְּכ םֶהיִפ ּנֵלע וצְּפ  :םיִמָה ברכב
 : ונע דָרָת םימדינלפ ורָבְׁשַהְו תאשה ול הָיָה תַהֹפְ
 49 ןיאמ המְדְת אָלְו הָרננ נע :יִמעתַב רֶבְשלַע
 2 תדלְלוע יע :םִיֶמְׁשִמ הוי ארו ףיקשידדע : תֹנְפַה
 4 יביִא רֹוּפַצַכ יֵנוָרָצ דוצ :יֶריִע תב לכמ יִשְפִנְל
 59 = םִיַמופָצ כ ןְבָאהד ה רוכב ּותְמַצ :םָוח
 הנ רֹוְּבִמ הֶוהְי ףמש יִתאֵרָק :יֵּתְרונִנ יִתְרַמָא ישאר
 6 :יתַעושל יתְחורְל נא םֶלָעּתִדְלַא תְעמְש ילוק : :תויתחת
 ₪ יִנדַא ּתְבַה אָריִתלַא תְרַמָא ָךֶאְרְקִא םוו ּתְבַרְמ
 - הרַטְּפש יִתְתע הָוהְי הָתיִאְר :ייח ּתְלְאְג ישפנ יביר
 פ | זול םֶתֹבְׁשִחַמ"לְּכ םתְמְכנ"לְּכ הָתיִאְר :יִטָפְׁשִמ
 תעמש דא

 אריעו יע מ, 86. קוב ץמק צ. 85. | םיקוספב רפסה יצח ץ.34. ירק וידסח צ. 82,

 1% קיוכ ץמק ד. 41 53. ירק ויאטח 2
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 ימק יתפש :יִלָל םָתֹבְׁשִחַמ"לְּכ הָוהְי םֶתּפְרה תְעַמְש 6
 יִנָא הָמיִּבַה םֶתְמיִקְו םָּתְבש :םּלְּכ יִלָע םנונַהְו :
 :םהידי הׂשֲעַמְּכ הָוה לומנ םֶהָל בישֶּת | | :םֶתְניְִנִמ 4
 םרימשתו ףאב ףדרת :םהל ףתְלֲאת בל-תננמ טל ןתת 8

 :הָוהְי ימש תַחַּתִמ
DAR IV ‘3 a 

 גכַא הָנְכַּפַהְׁשּת בוטה םֶתָּכַה אָנְׁשִי בֶהָז םעו הָכיֲא א
 ? םיאְלְסִמַה םידקוה ןויצ נְּכ :תוצוחילְּכ שארב שָדְכ
  3םג/: הצו ידי השעמ שרחדילבנל ובְׁשֲחַנ הכיא מב
 םינע וכ רכַאל ימעזתכ ןהיריג וקינוה דש ּוצלח ןח
 + לֲאׁש םיִלְלוע אָמצַּכ וכֲח"לֲא קנוי ןושל קַבָּד :רָבְדמב

 תֹוצחַּב ּמְׁשְ םיִנְדַעַמְל םילְכאָה :םֵהְל ןיא שרפ םֶחְל ה

  5מעת וע לד :תותפשא וקבח עלות יל םנְמֲאָה
 :םִיִדָי ּהָב ולחדאלו עגרזומכ הָכּופֲהַה םֶדָס תאטחמ

 ריִּפָס םִניִנְפִמ םַצָע ּומְדֶא בֶלְחִמ וחַצ גלשמ ָהיֶריְנ ובו ז
  5רַפָצ תוצוחב יִרכִנ אל םֶרָאְת רוחשמ ְךׁשָה :םֶתְרְג
  9בֶרָחדיִלְלַח יָה םיִכוט :ץֶעְכ הָיָה שבי םָמְצִע-לַע םֶרֹוע
 יי זיִדָש תובּונְתִמ םיִרָקְדְמ וב םהָש בָעְר יֵלְלַחְמ

 רֵבְׁשְּב ומל תורבל וה ןהידלי ולשִב תּוינְמַחְר םיִשָנ
 דע פא ןרָה ךפש ֹוְמֲח-תֶא הָיהְי הָלּכ :יִמע-תַּב וו
 לָפוץֶרָאכְלמ ּוניִמָאה אל :ָהיָתֹדְסִי לָכאָתו ןויצְּב שֶא וג

  ּ3תאַטְחַמ :םֶלְׁשיְרְי יֵרֲעְׁשְּב ביואָו רצ אבי יִּכ לבת יֵבָׁשְ
  4וע :םיקידצ םּד ּהָּכְרקְּב םיקפשה הינְהְכ תנע ָהיִיְבְנ
 :םקישבלב וע לכו אָלְּב דב ולָאְ תוצוחב םיִרָוע

 -םנ ּוצְנ יִּ וָגְתלַא ורוס ורוס ומל וארק אַמָט ּורּוְס וט
 אל םללח | הָוחְי נפ :רוְנל ופסזי אל 8 ּורָמִא ועָנ 6

- TT 
 קייב ץמק ז.6. רק םינעיכ ול4. יוק םיגה ד. 8. יהסקמנאז.ו.ףד

 ירק לכ +. 13. םימעט יב ז. %.



1173 THRENI CAP. 4.5. הר 

 :ונְנְח אל םֶנֵקְז ּואָשְנ אֵל םיִנָהְכ נפ םָמיִבַהְל ףיסוי
 17 ּוניִּפַצ ּונָתְיִפְצְּב לבה ּונתְרזעלֶא וניִניִע הניִלְכת | הָניִדוע
 18 ברק וניתבָחְּ תֶכְלַמ וניִדָעִצ ודצ | :ַעְׁשֹו אל יֹנ-לָא
 19 שמ וניִפְדר יָה םילק :ונצק אָבִיַּכ וניִמָי ואלמ ונצק
 כ ּויִּפִא חור ל ּובְרֲא רּבְדמַּב קל ם םיִרָהה-לַע סי

 21 יש ץראמ זתָבְשי .םוא"תּב .יחמשו ישיש :םִינְב
 פ "תב ךנעְימ יִרָעְתַתָו יִרְכַשּת סוכדרֶבַעִת לילמנ
 דלַע הָלִּג םודָאדתב נע דקּפ ךְתולנהל ףיסוי אֶל ןויצ
 :ךיתאטח

Car. +ד  

 א :ּנְתפְרַח-תֶא הֶאְְ "טיבה ּונָל הָיָהְדהַמ החי רַב
 3 ויוה םימותי :םיִרכנְל ניֵּתְּב םילול הָכְפַהנ תל
 4 וניצע וניִתַש ףָמָבְּב וניִמיִמ :תֹנָמְלֵאכ ניֵתֹמֲא .בָא ןיא
 : :נלדחנה אל ונע ונפדרנ ונראוצ לע :ּואְבָי ריחמּב
 . ואטח וניתבא :םהל בשל רּושא די :ּונְתָנ םִיִרְצִמ
 8 קרפ ּונָּכ ולָשַמ םידְבע :ּנְלְבָ םֶהיִתְִע חנא. םֶניא
 9 ;רָפְדִמַה בֶרָח נפ וטמחל איב וָשַפְִּב :םֶדימ ןיא
 4 ןויצפ םישנ :בַעְר תופעלז ינפמ ורָמְכנ רּנַתְכ ונרוע
 12 םיִנָכְז ינּפ ולתנ םדיב םיִרָש :הָדוהי רעב תֶלתּב ונע
 13 לש ץֶעְּב םיִרְעא ּואָשְנ ןָחְט םירוחב ּורְבְהנ אָל
 14 שושמ תבָש :םֶתְניִנְימ םירוחב ּותבַש רעשמ םיִנָמְ
 15 וא נשאר תרטע הָלֲפְ) :ונלוחמ לְבַאל הנ ונפל
 0 וז ּכְשַה הָלֶאְ"לַע נבל הָוֶד הָיָה הו-לע :ּנאָטֲח יכ ונל אנ
 % זדַתַא :וברכלה םיִלָעּוש םַמְשש ןויצ-רַה לע :ועניע
 מ As המל :רודוו ,רודל ףאפכ בשת םלועל החי

 ונחכשת
 ירק ןיאו ד. 8. | ירק הטיבה ד. 1. ה | רי ריחי ד, 91. | ירק טידוע צ. 17. ירק םינקזו +. 16. יד

 י מק עחלאו 194. ירק םכיאו ד. 7. --יךק אלו ולה. קימ מק ז. ₪
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 ףילא ו הוה ּנֵכיִׁשָה :םיִמְי ְֶרֶאְל נבעה ּונחְכְשִת ג
 ָתְפְצְק ּוּמְסַאְמ סָאְמְדִא יִּב :םֶדְכְּכּוניִמָי שדח בּוׂשָנְו ג

 :רָאמ-דע ּוניִלָע
 :קק'תי ןמיס :םדקכ ונימי שדח הבושנו ךילא הוהי ונבישה

 םידק עסי ונמיסו .העבראו םישמחו האמ הכיא יקוספ םוכס

 :ןילגד תחת אכדל ויצחו .םימשב

 תלהק

LIBER ECCLESIASTAE. 
ee laine 2S 

4% 

 םיִלְכַה לֵכָה .:םֶלְשוריִּב ךְלֶמ דוְְדַּב תֶלָהְק יִרְבִד א
 םֶדָאְל ןורְתַזהמ ולָבָה לָכַה םיִלְּבַה לָבָה תָלְהְק רַמָא 8
 אב רֹוָדְו ךלה רד :שָמְשִה תחת למעט ולָמָעְִלְבְּב 4
 -לֶאְו שמשה אָבּו ׁשֶמָׁשַה חָרָה :תֶדָמֹע םקשל ץֶרָאָהְו ה
 בבוסו םֹורָּדילֲא ךלוה :םש אוה רוז ףאוש ומוקמ 6

 בש ויִתביבְס"לַעְו חורה ךלוה בבס | בבוס ןופצלַא

 תּצלִמ ּונניא םָיחְו םיַה-לֶא םיִכְלְה םיִלָחְנַה"לְּכ :חּורה ז
 דֶלָּכ :תֶכְלְל םיִבָש םֵה םש םיִכְלִה םיִלָחְנַהָש םוקִמדלא 8

 וע עפשתהאל ךכדל שיא .לכוידאל םיִענָי םיִרְבְּדַה
 הָיְהְיָש אּוה הָיְהֶשְדהְמ :עָמְשמ ןוָא אָלֶמַתדאְלְו תואר פ

 :שְמָׁשַה תַהָּת שָדָחילָּכ ןיאְו הָשֶעָיְש אה הֶׂשֲענְש-המ
 םיִמָלְעְל היה רֶבְּכ אה ׁשֶדְח הזהאר רֶמאיִׁש רֶבְּד שי
 םנֹרָחַאְל םנו םנשאָרְל ןירְכו ןיא :טנָפְלִמ הָיָה רֶׁשֲא וג

 :הָנרַחאל הש םע ןורכז םֶהָל היה וירש
 ינא

 יוק הבושנו ד. 91. ה

7 
7 
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 ו יתנו ֹוםָכְׁשוריִב לאְרְשלע ךֶלֶמ יִתָיְה תֵלָהְק נא =
 תַחָּת השע ןרֶׁשֲא-לָכ לע הַמְכְחַּב רּותָלְו שורדל יּבלתֶא
 תרונעל םֵרָאָה י ינבל םיִהְלֶא ןתְנ עב ןינע | אוה םימשה
 14 הגה שמשה תחת ושענש םישעמַה"לָּבְדתֶא יתיאר וב
 וט ןֹורְסַה ןְקְתְל לכוידאל תעמ :הור תורו לָּבָה לָפה
 6 הנה יִנַא רמאל יבלדשע ינא יִּתְרַכַד :תונמהל לכווזאל
 -לע ינָמְל הִיָהרְׁשֲא-לְכ לע המכְח יִתְפַסוהְו יחלדגה
 גז יֵּבְל הָנְּתֶאְו :תַעְדְו הָמְכַה הַּבְרַה הֶאְר יִּכלְ םלׁשיְו
 אּוה הֶזםנָש יִּתְעַלְי .תולכשו תוללה תעדו הָּמְכָח תעבל

 48 ףיפוי תַעָד ףיקוי] סעֶכיבָר הָמְכִח בֶרְב יִכ חור ןְוֶעַר
 :בוָאְכִמ

5 Car. 1 Q 

 א בוטב הארו החמשב הָכְסִנַא אָנְדהֶכְל יִּבְלְּב יִנָא יִּתְרַמָא
 הָקְמְשְלו ללוהמ יִּתְרַמַא קוחשל :לָבָה אּוהדסנ הנה 2
 יפלו יִרָשְּבתֶא יב ךושמל יִבְלְב יִּתְרֶת :הֶשע הזהמ 3

 קריא הֶאְרַא רשא | דע תולבְסָּב וחאלו הַמכַחְּב גה

 ימי רפסמ םימשה תחת ושעי רָשֶא םדָאָה גבל בופ
 :םיִמְרְּכ יל יִּתְעַמְנ םיִתָּב יל יִתנְב ישעְמ יְִלּדנַה :םֶהיַיַח 4

 ה יִרָפְיְלָּכ ץע םֶהָב יִּתְעַמֶו םיפדרפו תלג יל יִתיִׂשָע
 :םיִצָע חמֹוצ רעָי םָהֵמ תוקשהל םִיָמ תיִכרְּב יל יִתיִשֶע 6

 ז רב הנקמ םג יל הָיָה תִיביִנְבּו תחפשו םיִדְבַע "תינק
 יִתְסִנְּכ :םֶלָשּוריּב ינפל ּוָהְש לָּכִמ יל הָיָה חברה ןאצְו 9

 יל יִתִשָע תוניִדְמַהְ םיִכְלִמ תלו בַהָז ףסכדסנ יל
 יִּתְלַדְגְו :תודַשְו הָּדַש םֶרֶאָה ינְּב תוגנעַתְו תֹורְׁשְו םיִרָׁש 9

 הדמע יִתְמְכַח ףא םֶלְשּוריִּב ינפל היָהׁש לָלִמ יּתְפסוהְ
 י יִתְעָנמִאל םהמ יִתְלצֶ אֶל ונע ּולֵאְׁש רֶׁשֲא לכו :יל
 הָיָה יֵלְמְע"לְכמ חמש בלק הָחמׂש-לכִמ פלא

 ןקלח
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 יי ושְעׁש ישעְמילְכֶּב יא יִתינֲפּו :יֵלְמע-לְּבִמ יקְלָח 4
 חור תורו לְבֶה לְּכַה הגו תושעל יִּתְלַמְעַש לָמָעְב

 רֶמָכְח תוֶאְרְל נָא יִתיִנָפו :שָמְָשה תחת ןוְרְִי ןיִאְו 2
 ףלִמה יִרְמֶא אוביש םֶדָאַה הַמ | יִּכ תּוְלְכַסְו תוללוהו

 הָמְכחְל ןְרְתִי שיש נָא יִתיִאָרְו הושע רָבְּכרְׁשֲא תֶא 5
 ושאר ויני םֶכָחָה זְּךָׁשֲחַהְִמ רֹוִאָה ןֹוָרְהיִּכ תּוְלַכְפַהְדִמ 4

 הָרְקי דָחֶא הָרָקמַׁש יִנָאדםנ יִתעָדיְו ךלוה ךׁשָחְּב ליִסְּכַהְו
 ינָאדסנ ליִסְּכַה הָרָקִמְכ יִּכְלְּב נא יִּתְרַמָאְו :םֶלְּבִדתֶא וט

 ויגש יִּבלְב יִתְרפדְו רקי ןָא נא יִתְמְכָח הָּמָלְו ינבקי
 רֶבְכְׁשִּב םלועל ליִפְּבַה-סִע םָכָחָל ןוָרְכז ןיא יִּכ :לָּבָה ו

 :ליִפְּבַה"םִע םֶכְחַה תומָי יא חָכְׁשִנ לכה םיִאָבַה םיַמַָ
 תרחָת הֶׂשֲעְנְׁש הֶׂשֲעמֲה יִלָע עב יִּכ םייִחְהדתֶא יִתאָנְשְו וז
 -לָּביתֶא ינֲא יִתאְנָשְו :ַחּוָר תוערו לָבָה לְכַהיִכ שָמָשַה 8

 הָיְהָיָש םֶרָאָל ונחיִנאְש שמשה תחת לַמָע ינֲאָׁש ילָמִע
 -רֶבְּב טְלְׁשו לָכָס וא הָיִהְי םֶכְחַה עדי ימו :יִרחֶא ל

 :לֶבָה הפנג שמשה תחת יִּתְמְכְחְשְו יִּתְלַמְטְש יִלָמִ
 תַחּת ִּתְלְמְעַׁש לָמָטָהְילָּכ לע יִבְלרתֶא שאל נֲא יִּבַסְו כ
 ןוִרְשכְבו תַטָרְבּו הָמְכחְּב וֶלָמַעַש םֶרָא שייִּכ :שָמְשה ו

 ;רעָרְו לָבָה הו-םג וקלח ּונְתִי ובדלמָע אָלֶש םֶרָאְּ
 אּוהְש ובל ןועַרְבּו ֹולְמע-לְבְּב םֶדֶאְל הָוהדהַמ יִּכ :הָּבִר %
 ונע סַעָּכְו םיִבואְָכמ ויִמָלָּכ יִכ :שָמְשה תַחָּת לֵמָע א
 בוטךיא :אוה לבה הֶזיסנ ובל בכָשדאל הָלְיְלְבְדסִג א

 דם ולְמַעַּב במ ושְפְנְתֶא הָאָרָהְו הָתְשְו לכאיש םֶדְעּב
 ימו לפאי יִמ יִּכ :איֵה םיהְלָאָה ךימ יִּכ נָא יִתיִאְר הז הכ

 תַעַדְוהָמְכְח תנ ונפל בט םֶרָאָל יִּ :יפִמ ץוח שחי
 בוטל תתְל םֹונְכלְו ףסַאל ןיע ןתָנ אטוחלו החמש
 :חּור תועְרו לָבָה הז"סנ םיִהלֶאָה פל

 לכל לה יי
 תושב ישה איגנ ז.22. = שאיל אכז.20. | קייב ץמק ז 6
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 א :םימשה תַהָּת ץְּפֲחלְכְל תעו ןַמ לבל
 תומל תו תָדָלְל תע 2

 עט רוקעל תעו תל תע :
 אופר תעו גורהל תע 3

 תו ץורפל תע לב)ות  :
 קוחשל תו תוכבל תע 4

 דוקר תו דֹופְס תע ;
 ה | םִנְבָא םנָּכ תו םיִנָכִא ךילָשַהְל תע
 :קכחמ קחרל תעו קובָחל תע

 רַּכֲאל תעו ׁשָּקַבְל תע 6

 ךיְלֶשקְל תו רמָשְל תע | :
 רופתל תעְ עורקל תע 7

 רָבדל תת תושחל תע :
 אנשל תעו בֹהָאְל תע 8

 םולש תעְ הָמְהְלִמ תע :

 ו ןינעָהתַא יתיִאָר :לָמָע אּוה רשאב הָשועָה ןורֶתְודהמ
 וג ללֶכַהְַתֶא גיב תונָעל םָרָאָה גבל םיקלֶא ןָתְנ רֶׁשֲא
 רָׁשֲא יִלְּבִמ םֶּכלְּב ןֵתָנ םֶלֹעָהדתֶא םג יִתַעְב הָפָי הָׂשְע
 שאָרְמ םיָהלֲאָה הֶׂשְערׁשֲא הְׂשעַמַה-תֶא םֶדֶאָה אָצְמִאְל
 ו? תושַעְלְו חומשלדסא יִּכםָּב בוט ןיא יִכ יּתעְדָי :ףוסדדַעְ
 13 בוט הא הָתָׁשְו לאט םֶדָאהְדלּכ םנו יח בומ
 14 הָשַעַ רׁשֲא-לַכ יב יִתְעדָי :איה םיהלֶא תָּתַמ ולמע-לָבּב
 ןיא ונממו ףופוהל ןיא Wp םָלועְל הֶיהְי אוה םיִהלֲאָה
 וט רֶבָכ הָיָהְשדהַמ :וינפלמ וָאְרְיש הָׂשְע םיהלֶאהו ערגל
 :ףִדְרְנתֶא שק םיִהלֲאָהְו יָה רָבְכ תויקל רׁשֲאַו אה
 6 עַשְרֶה הָמָׁש טָּפְׁשִּמַה םֹוָלְמ שמשה תַחַּת יִתיִאְר דעו
 וז קיזצַהְדתֶא ִבְלְּביִנֶ מ :עַשְרִה הֶמַש קדצה םוקִמּ

 שי |
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 -לָכ לע ץֶפהלֶכְל תַעייִכ םיִקלֶאָה טָּפְשַי עְׁשְרָהיתֶאְ
 םֶרֶאָה ןנָּב תֶרְבְד-לע יֵבְלּב יא יתְרַמֲא :םש הָׂשֵעַּמַה 8
 יִכ ּוָהְל המה הָמהְּבְיֶהְש תואְרְל םקלֲאָ םֶרָבְ 19

 זבָהָל דָחֶא הרקמו הָמֵהְּבַה הָרְקִמו דאק הָרְקמ
 -ומ םֵרָאָה רפומו לכל דָחֶא חורְו הז תומ ןכ ןּכ הָו תֹמְּכ

 רָהֶא םֹוקָמלֶ ףלוה לפה :לָבָה לפה יִּכ א הָמֲהְּבַה כ
 חור עדי ימ רָפְָה"לֶא בש לָּכַהְו רַפְעַהִמ הָיָה לפה ג

 תֶדָריִה הָמַהְּבַה חור הָלָעְמְל איה הָלֹשֵה םֶדֶאה נב
 חמש רֶשָאְמ בוט ןיִא יִּכ יתיר :ץֶרֶאל הֶטִמְל איה ל

 המ תוארל לָאיבְנ ימ יכ וקלַח אּוהחיִכ וׂשֲעַמְּב םדֶאה
 :ויָרָחֶא הָיִהְיַש
- .6 

 תַחָּת םיִשַעִנ רֶׁשֲא םיקְׁשְעָה"לְּכיתֶא הָאָרָאְו נא יתְבַשְו א
 דימו םחנמ םָהָל ןיִאְו םיִקְׁשעָה תעמד | הגהו שמשה

 םיִתַמַהדתַא נָא חפשו :םֶחְמ םַהְל ןיאו חכ םֶהיֵמְׁשִע 2
 בוטו :הֶנָרַע םַײה המה רֶׁשֲא םייחקדמ ותמ רַבְּכָׁש 5

 דתֶא הֶאָריאְל רֶׁשֲא הָיָה אֵל ןְרְערְׁשֲא תא םֶהינָׁשִמ
 יא יִתיִאְרְו :שָמשה תחת השענ רֶׁשֲא עֶרָה הֶׂשֲעִמַה 4

 שיִאהתַאְנְק איה יִכ השעמה ןורשכלָּכ תֶאְו למְע"לַכיתַא
 ויָדידתֶא קבח .טיִמְכַה חור תוערו לְבַה הזיסנ והערמ ה
 לק םִינְפָח אָלמֹמ תַחְנ ףכ אָלְמ בוט :ּורָשְּבְרתֶא לכו 5
 י :שמשה תחת לבד הֶאְרֶא א יתְבְשְו חור תורו <

 - ופמעזלכל ץס ןיאו ולדןיא חֶאְו ןב םג ינש ןיִאְו לֶחֶא
 ישפנַתֶא ךפחְמּו למַע נָא | ימלו רשע עבשתדאל ונע

 ךמ םינשה םיבוט :אּוְה עֶר ןננעו לָבַה הודס הבוטמ 9
 ולפי"א כ :םֶלְמְְב בומ רכש םהְלשי רֶׁשֲא דָחֶאָה י

 ינש ןיאו לפי .דָחֶאָה ולו ןרבֲחדתַא םיקָ דָחֶאָה
 "רווה oe een ae en ₪2 ומיקהל |

 : יאבועמל 1. 1. יד = לוגסב מהז.22. קחב ץמק ז.19. אושב שה .v.18 יג
 םימעט יב ז. 10, <. יףק יע ז. 8. -- םיקושעה ר אלמ .
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 וג יא דָקֶאְקּו םקְל םָחָו סנש ָבְְּׁשחסא םג .+'ִמיִקַהְל
 :2 טוחהְו דנג וךמעי םֶינָשה דָחֶאָה ופקתייסִאְו :םֶחָ
 גג דלָממ םֶכָחְוןכסמ דלי בוט :קָתֶני הֶרְהְמב אל שלָשִמה
 ג4 םיֶרופק תִיִבמיֶכ דו רַהָוהְל עדידאל רֶׁשֲא ליסכו ןק
 וט דלָּכְתֶא יִתיִאְר :שְר דלונ ותּוכְלמְּב םנ יִּכ ךלמל אָצְי
 רשא ינשה דלה םע שָמָשַה תַחַּה םיכלקמה םייַחַה
  םַהיִנְפל היָה-רְׁשֲא לָכְל םעֶה"לְבְל ץמהיא :ויתֲחַת דמעי
 :ַחור ןויערו לָבַה הז-םניכ ובדוחמשי אל םינורחאה םנ
 וז משל בורקו םיהלֶאָה תיִפלֶא לת רֶׁשֲאכ דילגררמש
 ער תושעל םיִעְדֹי םֶניֵאיַּכ חב םיִליִסְּבַה תתמ

 ה 04. ה

 א יִנָפְל רֶבְד איצוהְל רהמידלַא ּךְּבְלְו יֿפ-לַע לַהְבְּתְְלַא
 ןכ-לע ץרָאָה-לע הָּתִאְו םַמְשַּב םיַהלֲאָה יִּכ םיקלָאה
 ג ליִסְּכ לֹוכְו יע בֵרְּכ םֹולֲחַה אָב יכ :םיִטֲעְמ ְךיֶרָבְד זֵי
 ג וטלׁשְלרַחַאת-לַאםיללאלרדרדתרשאכ :םיִרְבְ ברב
 4 רָשֶא בוט :םלֶש רֶדַּתרְׁשִא תא םיִליִסְכַּכ ץפַח ןיא יכ
 ה איטְחְל ךיפדתֶא ןתְתְלא :םֶלָשְת אלו רודתשמ רדִתְאְל
 הָּמְל איק הָגְנש יִכ ְךָאלמה פל רמאת"לאְו דְדְשְבִתֶא
 6 בֶרְב יִכ :ְּדיִדיהׂשעמדתֶא לָּבִחְו ךלוקדלע םיהלֶאָה ףצֶקי
 :תצְרְו םיִהלֲאָה"ִתֶא יכ הכרה םיִרָבְדּ םיִלְה תֹמלֲח
 ז -לַא הָיִדמַב הֶאְרִּת .קֶדָצְו טַפְׁשִמ לוגו שר ׁשעדִא
 :םָהילֲ םיָהֹבְגו רמש הב לעמ הנ יב ץֶפהַה"לַ הָמְתּת
 8 -אל ףַסָּכ בהא :דֶבְעְ הָרְשל דלמ איִה לָבַּבְץֶרָא ןוָרְתְי
 :ילָבָה הזמג האוב אל ןמָהְּב בהאמו ףֶכָכ עב
 ייפ ָהיְלָעְבְל ןורָשַּכדהַמּו ָהיִלְכוֶא ופר הָבֹוטַה תֹובְרְּב
 גג "ָאְו טעֶמיםַא דבעה גש הָקּותְמ  :ויניע תיאְריא
 גג שי :ןושיל ול חינמ וננא רישָעְל עְבְשַהְו לכאי הָבְרַה

 הער
 יוק תואו מ. 1 ריק אה 8 ה ידחזוד
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 וילעבל רּומש רֶׁשְע שָמָשַה תַחָּת יִתיִאָר הלוח הָעְר
 ןיאָו ןפ דילוהו עב עב אוהה רֶשַעָה דֵבֲאְו :ֹוִתְעְרְל 9
 תֶכְלְל בושי םורע ומא ןֵמָּבמ אֵצְי רָשַאַּכ :הָמּואְמ ודָיְב 4
 הוזמנו ודי ךליש ולָמעב אידאל הִמואָמו אָבְשְּכ ומ

 למעיש ול ןורתידהמו דלי ןכ אָּבש תמעְדלּכ הלוח הער
 יילָחְו הָּבְרַה םעֶכְ ah .ךשחּכ וימיילְּכ םנ חור 5
 יִכוָכָאְל הַפיחרׁשַא .בומ נָא יִתיִאְדירְׁשִא הנה :ְףָצָהְו וז

 שמָשַהְדתַחַת למעיש ו ולְמע-לְכְב הבט תואר תוהשלו
 :קְלָ אוקיי .םיהלַאָה לְְוְַנְרֶשֶא חמו רפסִמ

 זביסכנו רשע .םיהלֶאה ולְדַתְנ רשא םלָאהלָּכ םנ 5
 ולמעב המשל טְלֲח"תֶא תאְׂשְלְו ּונָמִמ לכַאל וטילשהו

 וייח ימָתֶא רכזי הָּבְרַה אָל יִּב :איֵה םיהלֶא תָּתמ הז 9
 :וּבל תֶהְמְשְּב הָנַעִמ םיִקְלֶאָה יִּ
 0 ו

 :םֶדאָהְ"לַע איק הָכִרְו שמשה תחת יִתיאָר רֶׁשֲא הֶעְר שי א
 וניאְו דובָכְו םיִכְכִנ רשע םיִהלֲאָה ולְדִתִי רשא שיא 2

 םיהלאה ונטילשידאלו הָואְתְידרֶשַא לָפִמ ו ושפנל רַפַח
 :אוה עֶר ילחו לָבָה הז ולְכא יִרְכְנ שיא יִּכ ּנמִמ לכָאל

 ויהיש | בֵרְו הָיִחִי תובַר םִנָׁשְו האמ שיא דילוידמא 3
 "אל הרובקדסנו הָבוטַהְְמ עבשתזאל ושפנו וינָשדימי

 ךֶׁשֲחבּו אב לָבְהְביִּכ :לפנה וטממ בוט יִתְרמָאול התה 4
 עדי אלו האְרהאל שמשדםנ :הָפְכָי יִמְש ְּךֶׁשֲחבּו לי ה
 קרבוטו םימָעַּפ םיִנָש לא היח ולאו :הומ הול תחנ <
 םֶדָאָה למ-לְּכ דליה לּבַה דָחָא םוקְמדלֶאאְלַה הָאְראְל ז
 -ןמ םֶכַחְל רתוי-המ יִּ :אָלְמת אָל שפוהדםנו והיִפל 5
 קרארמ בוט :םייחה ד לבל עו ינָעְל-המ ליִסְּבַה 3
 הָיָהְשדהמ * :ַחּוְר תּועְר לָבַה הזסנ שָפְְדְלַהְמ םיניע י

BR a rc Cfרבכ רק  
 ,םיקוספב רפסה יצח ז.10.ו  ליצכ ז. גז. ה
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 ןיִדָל לֶכּידאָלְו א אָֹהרְׁשִא עַד ומש אָרָקִנ רֶבְּכ
 וג לָבָה םיִּבְרמ הָּבְרַה םיִרְבְדדשִי יִּכ :ּוטפמ ףיקִחהֶש םע
 ופ םםייַהְב םֶדָאְל .בוטדהמ עדויימ יכ ::םֶדֶאְל רתידהמ
 םַדָאְל דיגדימ רָׁשֲא לצּכ םשעיו ולְבָה ייחדימו רפסמ
 י'שָמָשַה תחת ויִרָחֶא הָיָהְידהַמ

Car. VIO. | 

 2א בוט :ודְלּוה םוימ תֶוָמַה םִיְו בוט ןמשמ םש בוש

 אוָה רֶׂשֲאָב הָתְׁשִמ תיִבלֶא תֶכָלִמ לְבַא-תיִב"לֶא תֶָכָלְל
 3 קותשמ םעכ ביט :ובל"לֶא ןתי יחהְו םָרָאָה"לְּכ ףס
 4 בלו לָבֵא תיִבְּב םיִמְכָח בל :בל בטי םנָפ ערבי
 ה שיִאְמ םֶכָח תַרענ עמשל בוט :הָחְמש תיִבָּב םיִליִסְּכ
 6 ןָּכ ריפה תַחָּת םיִריִפַה לוָקְכ יִכ :םיִליִסְּ ריש עמש
 ז םםָכָח ללוהי קָשעָה יִּכ :לְבָה הזמנו למכה קח
 8 בוט ותיִשאָרִמ רֶבָּד תיִרָחֶא בוט :הֶנֶתִמ בלתַא דכאו
 9 יכ סּועְכְל חורב לְֶבְּתִילַא חור ּהבנמ הִרְדְרֶא
 י םימיהש הָיָה המ רמאה-לַא חי םיִליִסְ קיִחְּב סַעַּכ

 ילע תְלאָׁש הָמְכחִמ אָל כ הָלאמ םיבוט ה םיִנשאָרָה
 ןג יִּכ :שָמשה יִאְרְל רֵתְו הָלֲחניסִע הָמְכָח הָבּומ :הֶ
 ִיַהִּת הַמְכָחַה תעד ןורתיו ףָָּכַה לצְב הָמְכֲחַה לַצְּב
 9 ןָכֲתְל לכי ימ יִּכ םיִהלֲאָה השעֶמיתַא האר :ָהיֵלֲעְב
 14 האר הַָעְר םֹיְבּו בוטב הָיָה הָבוט םִיְּב :ֹותְוע רֶׁשֲא תא
 לש תיבד"לע םיִמלֶאָה הָׂשָע הֶקתַמְעְל התא םג
 וט יֵמיִּב יִתיִאְר לָפַהְדתֶא :הָמּואְמ ויָרֲחַא םֶדָאָה אָצְמי
 :ֹוָתְעָרְּב ךיִרֲאמ עָשְר שו ֹוקָדְצְּב הבא קידצ שי יִלְבָה
 5 :םמושת הָמָל רתוי םָּכְַתִתִלַאו הפרה לידצ יִהְתלַא
 גז :ףִתע אְלְּב תּומְת הָמְל לָכְס יִהתִלַאְו הָבְרַה עׁשְרּתלַא
 18 אָרְייִּכ ףֶדיתֶא חנת-לֲא הזמנו הוָב זֵחֶאָּת רֶׁשֲא בוט
 םיהלא = =

 ,צםויטץ.נ.ז הריתי +
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 הדָרָשָעִמ םֶכָחָל עת הָמְכְחַה :םֶלְּכ"תֶא אָצַו םיִהְלֶא פ
 רֶׁשֲא ץֶרָאְב קיִדצ ןיא םָדָא יִכ :ריִעְּב יָה רׁשֲא םיַטיִלׁש כ
 ורדי רָשא םיִרָבְּדַה-לְבְל םנ :אָמֲהָי אָלְו םֹוטדהְׂשֲעי א
 ִּכ :ףללקמ ָךְדְבעדתֶא עֶמְׁשתאָל רֶׁשֲא כל ןּתְתלַא ג

 :םיִרְֶא ָתְללק תַא-סג רֶׁשֲא בל עֶדְי תֹובַר םיִמְעְפבנ
 ;רָכחְר איָהְו הָמָכְחָא יִּתְרִמָא הַמְכְחַב יִתיִסִנ הז"לָכ

 יתובס :ּנָאָצְמִי ימ קמו קָמָעְו היָהְׁש-המ קח :יִנֵמִמ הכ
 תַעְדָלו ןיִבְׁשָהְו הָמְכִח שקו רּותָלְו תַעְדָל יכל נָא

 תרממ רמ ינֶא אָצֹומּו :תוללוה תיִלְכַפַהְו לֶסָּכ עַׁשָר 6
 םיִרּכֲא ּהָכִל םיִמְרְחְו םיָרֹצְמ איה"רָשא הֶׁשֲָהִתָא
 :ּהָב דכלו אטיחו הֶנִממ טְלְמְי םיִחלֶאָה נפל בוט היד

 תּוצְמְל תַחַאְל תא תלקק הָרְמָא יִתאָצְמ הו האָר יז
 רָחֶא םֶדָא יִתאָצְמ אָלְו ישפנ הָׁשְקְברִל רֶׁשֲא :וְבְׁשָח

 -הָאָר דַבָל :יִתאָצְמ אָל הָלֲא"לֶכְב השאו יִתאָצְמ ףֶלֶאַמ ל
 הרֶמֵהו רֶׁשָי םָדָאָה"תֶא םיָהלֲאָה הָׂשָע רֶׁשֲא יִתאָצְמ ה
 :םִיִבַר תֹונבְׁשַה ושקב
 .Car. VU ח .

 נפ ריִאָת םָדֶא תַמְכִח רָבָּד רשפ עֶדֹי ימו םֶכָחָהְּכ ימ א
 תעובש תרד לַעְו רמש ְךְלַמדיפ ינֲא ואנשי נפ ו
 עֶר רָבְְּכ דָמַעְהדַלַא לת ןְנִֶמ לֵהְּבתלַא :םיָהלֲא 3
 ימו ןוטלש ךלמ"רבד רשאכ .:השעו ץפחי רֶׁשֲאלְכ יכ +
 תעְועֶר רָבָד עו אָל הְָצִמ רמוש :הָׂשת-המ ולמי ה

 טפשִמו תע שי ץֶפחי"לַכְל יִכ :םכָח בק עדי טְבְׁשמו
 יב היקושדהמ עה נאה ויל הפר םָדֶאָה תר" ד
 אְלְכל חורב טילש םֶדָא יא :ול דיג ימ חיי רׁשֲאַכ <

 תרחלשמ ןיאָו תמה םִוְּב ןוטקש יאו הורָהְהתֶא
 תיאר הָזלְכתֶא :וָלָעְּביתֶא עשר טלמִיהאָלו הָמְחְלַמַב 9

 ןותנו
 יה םוקמב א ד. 2 חה | ירק הא ז 1
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 תל שמשה תַחָּת הָשַעְנ רֶׁשֲא הֶׂשֲעַמ"לֶכְל יִבל-תֶא ןותָּת
 י םיִעְׁשְר יִתיִאְר ןכְבּו ול עכל םֶרֶאְּב םֶדָאַה טלָש רֶׁשֲא
 רָשָא ריִעָב וחְכְִּש וכלי שחק םֹוָכְמִמּו ּואָבְו םיִרְבָק
 גג ;רׂשעמ םֶנְתפ הֶׂשֲענְריִא רֶׁשֲא :לָבַה הנ וׂשְעְּכ
 תושעל םֶרְּב םָרָאָהיינְּב בל אמ ןפילע הָרֵהְמ הָעְרַה
 וי עָוייסנ יב ול ךיראמו תֶאִמ עֶר השע אָטח רשא ער
 ונָפְלמ וִאְרי רש םיהלאָה ִאְריִל בוטדהְיהי רֶׁשֲא יָא
 9 ּונָניִא רשא לַצַּכ םיִמָי ךירָאידאלו עְׁשְרְל הָיְהְיאְל בוט
 4 ראה הָשַענ רֶׁשֲא לְבָההשִי :םיִהלֲא ןנְפְקִמ אָרְ
 םיְִׁשְרָד הָשַעַמּכ םֶהְלַא עיִמ רֶׁשֲא םיקידצ שי | רׁשֲא
 ִּתְרַמָא םיקידצה הָשָעַמְב םהלא עיִנַמְׁש םיִעְׁשְר שיו

 וט יא רֶׁשֲא הָהְמְׂשַהתֶא יגָא תחפשו :לָבָה הנ
 חימשלו תותשלו לְכֲאָלסא יִּכ שמשה תַחַּת םֶדאְל םימ
 תַהַּת םיִהלֲאָה ולְדַתְקרֶשא וייח ימי ולמעב לִי אוהו
  ?רוארְלוהַמְכַח תעדל בלא יִתַתְנ רשאכ :שָמשה
 הָליִלַבִו םויב םג יִּכ ץֶרָאָהְדלַע השענ רש ןנעֶה-תֶא
 וז םםיהלאה השעמ"לָּכדתֶא יתיִארְו :האר נְניִא ויְניִעְ הֶנׁש
 השענ רשא השעמההתַא אוצמל םדָאה לכוי אל כ
 אצמי אלו שסבל םדאַה למי רֶׁשֲא לש ׁשֶמָׁשַה-תַחָה
 :אצמל לכו אל תַעְרְל ן םֶכָחָה רָמאי"א םגְ

Car. IX. b 

 א רֶׁשֲא הָזלָּכיִתֶא רובָלְו יִּבַל"לָא יִּתַתְנ הָז-לָּכיתֶא יִכ
 הָבֲהֲא-סנ םיִהלֲאָה דב םֶהיִדְבִעְ םימְכֲחַהְו םיקיִדצה
 ג רשאכ ל5ַַה :םֶהיִנְפל לפה םֶרָאָה עדוי ןיא .הָאָנְש"סנ
 אמטלו רוהטלו בוטל שרלו יִדצל דָחֶא הָרְקִמ לפל
 רׁשֲאַּכ עֶּבְׁשנַה אַטֹהַּכ בוטּכ ב וניִא רשאלו הול

 שָמָשַה תחת הֶׂשֲענירְׁשֲא לָכב עְר | הָז :אָרָי העובש 3

 תולה עראלְמ םֶדֶאהְנְּב בל םנו לבל דא הקמ
 םבבלב
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 רַחְבְי רֶׁשֲא יִמדיּכ :םיִתְמַהלֶא ויֵרֲחַאְו םהיַחְּב ֶבָבְלּב 4
 -ןמ בוט אּוָה יח בֶלָכְלהיִּ ןוחָטְּב שי .םִיַחָ"לָּכ לֶא

 םֶניֵא םיתמהְו ותָמָיַש םיִעָדֹי םִיַחַה יִּכ :תמה הָיְרַאָה ה
 :םבָרְכְ חֵּכְׁשִנ כ רָכַש סל דועְיִאְו הָמּואְמ םיִעְדֹ

 קלחְו הָרְבִא רֶבְּכ םָתֶאנקדסנ םֶתְאְנשסנ םֶתְבַהֶא םנ <
 :שָמְשה תחת השענירשא לכְּב םלועל דע .םהְלְריא

 רַבְכיִּכ ני בוט"בְלְב הֶתְשְו דמחל הֶחְמְשְּב לָכָא דל ז
 םנְבְל יד וה ת"לְבּב :ישעָמדתַא םיהלַאה הָצְר 8
 -רֶׁשֲא השא"סע םייח הַאְר .:רֶסָהילַא ףשארדלע ןמשו 9

 לפ שָמָשַה תחת ללךת)רשא דְלְבָהיַח יִמלָכ תְבַהָא
 לֵמֲע הָּתַא-רֶׁשֲא דלמַעְבו םייחּב קלה אּוה ִכ ּדְלְבָה ימי

 הֶשָע ךַחְכִּב תושעל דדי אָצְמִת רֶׁשֲא לכ :שמְשה תַחָּת י
 הָּתַא רֶׁשֲא לואָשְב הַמְכָחְו תעדו ןובָשחְו השעמ ןיא יּכ

 םיִלָקְל אל יִּ שמשהדתהת הָאְרו יִּתְכש :הָמַש ךלה גג
 בח םיִמָכֲחַל אֶל ם הָמָחְלִמַה םירובנל אלו ץורמה
 נפו תע-יכ ןח םיעדיל אל םנְו רשע םינבנל אל םִ

 םיִנְַּּכ עדתֶא םדֶאָה עלייאל | םנ יפ וםָכְכיָא הָרְקִי ו
 טבַהָּכ חָּפַב חּוחַאָה םיִרָּפַצַכְו הָעְר הָדוצַמְּב םיִוָחָאנש
 :םאתְפ םהילע לפתְׁשִּכ הֶעְר תַעְל םֶדָאַה נב םישקוי

 , :ילא איה -הֶלודְ שמשה תַחֶּת הָמְכָח יִתיִאְר הָזםנ 3
 בבס טוד למ ה היִלֲאאָבּו טעמ הב םיִשְנֲאַו הָנטק ריע 4
 ןפסמ שיא ּהָב אָצְמּ ;םילוד םידוצמ ָהיִלָע הנָבו התא וט

 -תֶא רכז אל טדֶאו יִתְמְכָחְּב ריִעָהתֶא אורדטלמו םֶכָח
 הרובגמ הָמָכָה הָבֹוט יִנָא יִתְרמָאְו :אוהה ןָּכְסִמַה שיִאָה 5
 ירבד :םיִעַמְׁשִנ םעִא ויָרְבְדּו הָיזְּב ןָכְסִמַה תַמָכֶחְו וז
 הבט .:םיִליִסְּכִּב לשימ תֶקצומ םיִעָמְשִנ תַחְנְּב םיַמָכָה 8

 :הְַָ הָבוט דכאו דָחֶא אָטוחו ברק יִלְּכִמ הָמְכִח
 יבובו Pl של גבו 6

 ירק רבי +. 4. יט
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 א במ הָמְכְחִמ כי חור ןמש עיִבָי שיִאְבְי תוָמ יִבובְ
 3 "כנו ;ולאמשל ליִסָּכ בלו ונימיל םֶכָח בל :טַעִמ תּולְכס
 גאה לָכָס לָפִל רַמֶאְו רקח ובל דלה לֶכְסהֶשְּכ רב
 4 אֿפְרַמ יִכ חנֲתלַא ד ָךְמֹוקְִמ ד לע הלה לשומה חורדסַא
 ה שמשה תַחַּת יִתיִאְר הָעְר שי :םילודנ םיִאָטַח חני
 6 םבימורמּכ לכפה ןתנ :טילשה ינפלמ אָציִש הנ
 ? םיפוסילע םיִרְבע יתיאְר :ובשי לָפשּכ םיריִשָעַו םיפר
 6 לופי וֶּב ץמּוג רפה :ץֶרָאְהְל םיִדְבֲעְּכ םיִכְלֹה םיִרָשְ
 9 עקוב םָהָּב בצעו םִנְבֲא ליִסֹמ :שֲחָנ ּנָבְׁשְי רַדָג ץֶרפו

 י ללק םנְפאְל אוהו לורפה הָהְק"םא סב כפי םיצע
 וג שָחְנה ךשידסא :הָמְכָח .רישכה ןורתיו רני םיִליח
 9 ןח םָכֲחיַפ ירבד :ןוׁשְלָה לבל ןורתי ןיאו שהלדאולְּב
 13 תיִרָחְאְותוְלְכַסּוהיִפיִרְבּד תלת לבה ליסְכתותְפְו
 14 םְרֶאָה עדידאל םיִרְבְד הבר לכס :הָעְר תוללוה והיפ
 ומ ןלמע :ול דיע ימ ויֶרֲחאִמ הָיהי רׁשֲַו הָיְהׁשיהמ
 6 ךָליִא :ריעלֶא תֶכָלָל עָדָידאְל רשא ונעְגִּת םיִליִסְכַה
 וז ץֶרֶא ךיִרָשַא :ולכאי רק ךירשו רע ַכְלַמִש ץֶרֶא
 :יִתְשב .אל הָרובגְב ולכאי תעֶּבּיהְׂשְוםיִרֹוהְדָכְךכְלַמְׁש
 18 :תריּבַה לדו םִִדָי תלפְׁשְבּו הָרְקִמה מי שש
 ופ -תֶא הָנעי ףסכהְו םייח חמש יו םֶחָל םישע קוחשל
 ללא ףְכָבְׁשִמ יִרְדְַב לליל ףלמ דעדמּב םג לָּכַה
 םיַפָנְכה לעבולוקַהדתֶאדילויסימָשַהָ כ ריִׁשָע לכת
 :רָבָּד דיג

 א .Cap. XI אי

 א ּנָאֲצמּת םיִמָּיַה בֶרְבהיִּכ םִיִמַה ינפ"לַע ךמְחל חלש
 2 הָעְר הִיְהּיהַמ עדת אל יִּכ הנימשל םנְו הָעְבְשְל ְלֲהְִּת

= = 
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 יקירי ץְרָאָה-לַע םָׁשָנ םיִבְעָה .אְלְמייסִא ץֶרָאָה-לַעּ 5
 םש ץעֶה לופיש םוקמ ןופצַּב םָאְו םורדַּכ ץע לופס
 :רוצקי אל םיִבָעב הארו ערי אל חור רמש :אהו4
 האלה ןטָבְב םיִמְַעַּכ הוה ךךד"המ לרוי דנא רֶׁשֲאַּכ ה

 -תתֶא הָשָש רֶׁשֲא .םיחלאה השעמְדתא עדת אל הָככ
 נא לכ די חנת"לא ברל ד ךֶעְרוהתֶא עֶרְז רָקּבַּב :לָפַה 6

 :םיבוט רָהֲאְּכ םהיִנשדםַאְו הוא הָוָה לש הֶז יא עדוי
 "סא יִּכ :שְמְשהְדתֶא תֹואְל םִנְִל בט רואה קותמו 2

 ימידתא רז הָמְׂשִי םֶלְכְּב םֶדְאַה החי הָבְרַה םינש
 רוחְּב חמש :לֶבָה אָּבְשילָּכ הי הברה" ךשחה 9

 יִכְרְרְּב ה ףיתורוחב ימיּב לבל ביטי ףמודלוב
 םיִהְלֲאָה ךַאיבְי הָלאלָּכְדלע יִּכ עד ףיניע יֵאְרמְבוְּךְבל

 -יכ ּדְרָשְּבִמ הָעְר רֶבַעַהְ למ ג סֵעַּכ רַפָהְו :טָפְשִּמַּב '
 :לֵבָה תורֲחַׁשַהְו תודליה
 :Car. XIL בי ה

 ימי ואבידאל רַשָא דע ףיִתרחְּב ימיִּב ּאְרְבִדתֶא רכז א
 דע :ץֶפִח םֶהְב ילךיא ראה רשא םינָש יעיגהו הָעְרָה 2

 ובשו םיִבְוּכהְו חַרְַו רואָקְו שמשה ַׁשֲחְתיאָל רֶׁשֲא
 ותיעתהו תיבה יֵרְמׂש ועזיש םויּפ :םָׁשְגַה רחא םיִבָעָה 3

 תוארֶה ּוכְשָחְו יטעמ יִכ תונחטה ילְטְבו ליִחָה ישנא
 יקיו הנחטה לוק לפשב קושב םיתְלד ּורְגְו :תָּבְרַאּב 4
 ואיי ּהָבְמ םג :רישה תֹנְּבלְּכ חְׁשְו רופצה לוקל ה

 רַפָתְו םֶנְהַה לָבְַּסִי דקשה ץאניו ךרדּב םיִתְחְתַחו
 קושב ּובְבְסְו ומְלָע תיבְדלֶא םֶדָאָה ךלההיכ הֶנִבֲאָה

 תלג ץֶרֶתְו ףסָּכה לָבָח הבי-אל רֵׁשֲא דע :םיִדפֹוסַה פ
 .:רובהילַא לנלגה ץרג .עועמת"לע ב דָּכ רֶבָׁשִתְו בָהְוה

 םיִהלֲאָה"לֶא בּושַת חּורֶהוהיַהְָּכץֶרֶאְהְ"ל רפה ביו ז
 רשא ב

 ירק קת +. 6. = ךיאלוב אנ א. 1. ביי " ףץסא אלב ץכק ו. יוק הארמבו צ. 9. אה
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 8 לבה לפה תֶלָהֹוקַה רַמָא םיִלְבַה לבה ּהָנָהנ רֶׁשֲא
 פ ןזאְו םֶהיתֶא תעדידמל דוע םֶכָח תלה הָיהַׁש רעו
 ו דיִרְבִד אצְמְל תלהכ שב :הֵּכְרַה םיִלָׁשִמ ןכת רח
 11 תֹוֹנבְרְּדַּכ םיִמָכִח ורבה :תַמָא יִרְבּד רֶׁשְי םּוִתָכְו ץפח
 1 רי :דָחֶא הָעֵֹמ ּונַתנ תֹופְסֲא יִלֲעַּב םיעוטנ תורמשמכי
 גהלו ץק ןיא הָּבְרַה םיִרְפְס תושע רזה נְּב הֶמַהמ
 15 םיקלָאה"תַא עַמְׁשנ לָּלַה רָב ףוס .:רֶׂשְּב תענו הָבְרַ
 או =לָכיתֶא כ :םֶרֶאָה"לְכ היפ דומָ וָֹוצִמיתאָו אָ
 בוטדסא םֶלֶעְנלְּכ לע טָפְׁשִמְב אָבְי םיִהלָאָה הֶׂשֲעַמ
 :עְרְםָאְ
 הז יכ רומש ויתוצמ תאו ארי םיהלאה תא עמשנ לכה רבד ףוס

 ק'קתי ןמיס :םדאה לכ

 המ ונמיסו .םינשו םירשעו םיתאמ תלהק רפסד יקוספ םוכס

 .ומש ארקנ רבכ היהש המ ויצח םגו .ומש ארקנ הבכ היהש

 ;הי הדוא םב אבא ונמיסו .העברא וירדסו

 ר ת פס א

LIBER ESTHERABE. 

 CAPUTT א
 א *דַעְו ודִהִמ ףלמה ׁשֹורְוְׁשַחַא אֹוָה ׁשוָרוְׁשַחַא יַמיְּב יהו
 2 | תָבָשְּכ םהה םימיב :הָניִדְמ הָאַמּו םיִרְׂשֲעְו עבְׁש שוכ

 :הריּבה ןשושב רשא ותוכלמ אפ לע שורושחא ךלמה
 9 וידבעו וירָשדלָכְל הֶתַשִמ השע וכְלִמְל שולש תְֵׁשְּב

 ונפל תועדה יֵרְׂשו םיֶמְתְרפַה ידו ספ ו לוק
 ותוארהב ד

*15 
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 תֶרֶאְפִּת רָקָתֶאְו ֹותּוכְלַמ דֹובָּכ רֶׁשֹעהתֶא ואָרַהְּב 4
 םיִמיַה תאלמבו :םוי תֶאְמּו םינומש םיּבר םיִמִי ותְלּודג ה

 הָריִבַה ןׁשּוׁשְּב םיִאְצְמִַה םֶעֶהלְבְל למה השע הלאה
 ןתיּב תג רצָחְּב םיִמְי תעְמש הָּתְשִמ ןְטָקרעְו לּודְנְמְל
 ןְמָנְרַאְ ץכיִלְבְַּב | ןוחָא תלכתו סַפְרַכ רוח מַה 8

 תַפְצְר לע ףַסְכְו בָהָז ו תוטמ שש יֵדּומַעְו ףָסָכ יִליִלְנלַע
 םיִלֵכְו בז יֵלְכְּב } תֹוכְׁשַהְו :תֶרָקַסְו רֶדְו ששודטהב 7
 הָיתְשהְו :ךלִמה כ בָר תוכְלמ ןייו םינוש םילכמ 8

 ותיִּב בָרְיִלָּכ לע למה דפ ו ןכדיכ םנא ןיא תָּדכ
 הָתְׂשָ הָכְלִמַה יִתְׁשַוסִג | :שיאוישיא ןוצְרכ תושעל +
 םויּכ :שורושחא דלמל רׁשֲא תּוכְלמה תיב םישָנ התְשמ י

 אָתְוַּב מוהל רַמָא ןַיכ דלֶמהייבל בֹוטְכ יִציִבָשַה
 םיִפיִרָפַה תַעְבִש סַּכְרַכְו רתַו אָתְנַבֲאְו אָתְנִּב אָנֹובְרַח

 -תֶא איִבַהְל :שורושחא ףלמה ינְפ-תֶא םיִתְרָשְמַה ו
 םימעְה תוארהל תוָכְלַמ רֶתְכְּבְדְלמה נפל הָכְלמַה תש

 הכלמה ןאְמתַו :איה הֶאְרִמ תבוטיכ היפידתֶא םיִרשהו ו
 ףצקיו םיִפיִרּפַה יב רֶׁשֲא ךלמה רבָרְּב אובל ישו

 דלה רֶמא גוב הָרָעָּב ֹוִתָמָהַו דאָמ ֶַלֶּמַה 3
 יעְרילּכ ינפל ףךלמה רב ןכייִכ טיִתְעָה יערי םיִמָכָחל

 שישרת אָתַמְדַא רֶתָש אָׁשְרַּכ וילא ברקהו :ןיִדְו תד 4
 ינפ יאר יִדָמּו םֵרפ | יִרַש תעְבׁש ןכוממ אָנְסְרִמ סֶרַמ

 תרושעלדהמ תָדְּכ :תְכְלּמּפ הָנשאָר םיִבשיה ךלמה וט
 למה ג תַמָאְמְדתֶא המשְע-אל רשא ו לע ישו הָּכְלמַּב

 למה ינפל ןכמומ רֶמאַמ = :םיִסיִרָפַה יב שורָושהַא ו
 יכ הכלמה יִתְשַנ התו ודבל ךלמה-לע אל םירשהו
 תניִדמדילְכְּב רֵׁשֲא םימִעְהְדלָּכילעו םירְׂשַהלְּכיהלע

 םיִשָנַהִילָּכְ"לַע הָכְלמַהירַבְד אצי-יכ :שורושחא ךלמה גז
 - תווכהל -- ₪

 ירק ןכוממ ז. 16. = ץמקב ירה אינב +. 14. = יתבר 'ח ז. 6. ירק תואלמבו +. 5



1189 ESTHER CAP. 1.2. 3K 

 רַמָא שורושחא ךלמה םְרָמֶאְּב ןָהיגיִעְּב ןהילעב תֹובַהְל
 6 הוה םיהְו :הֶאָבאלְו וינפל הָּכְלַמַה יִתְשותא איבהל
 הָכְלַמַה רֶבְּד-תֶא ועמש רשא ידָמויסרפ תורשו הנרמאה
 ופ בוט ךלמה-לעדסא .:ףצקנ ןויזּב ידו למה ירש לָכְל
 אלו ירמודסרפ יִתָדְב בתו וינפלמ תוכלמ-רכד אצי
 שורושחא למה ינָפל יפשו אבָתחאְל רֶשַא רובע
 כ משו :הָנֶמִמ הבוטה התוערל למה ןתו הָתוכלמו
 איָה הָּבַר יִּ ותוכְלַמילְכְּב השעיחרשא hs םֶנְתַפ
 91 בטי :ןטקדדעו לודגמל ןהילעבְל רק נתי םיִׂשְנַה"לַכְ
 :ןכיממ רבְדּכ למה שעו םירשהו למה י יִניִעְּב רֶבּדַה
 5 תניִדמו הנידמדלא למה תונידמ"לְכ-לֶא םיִרָפְס חלש
 ררש ׁשיִא-לְכ תחל ונושלכ םעו םעילָאו ּהָבְתְכִּכ

 מע ןושְלכ רבדְמּו דיבב
Car. IL. ‘2 

 א רָכְז ׁשֹורְוׁשַחַא ךלמה תַמֲח ךׂשָּכ הָּלֵאָה םיִרְבְּדַה רַהַא
 :ָהיִלָע רננהרְׁשַא תֶאְו הָתׁשֲעהרַׁשַא תֶאְו יתשוחהתֶא
 2 תולותב תור למל ושקכְיויִתְרָשִמ דלמהירענ ורמאו
 ג תרועִדְמְלֶבְּב .םיִדיִּפ ךלמה דקפיו :הֶאְרִמ תובוט
 -לֶא הארמ תבוט הלותצזהרענ-לבדהא צְבִי ותּוכְלמ
 לפה סיִרְס אָנַה דלא םישנה תבל היפה ןשוש
 4 בַטיִּת רׁשֲא הרעה .ןָקיִקְרְמִח ןוָתְ ישנה רמש
 ייִעְּב רֵבְּדַר במו יִּתְׁשַו תַחּת קמ למה יניֵעְּב
 ה הָריִּבַה ןְׁשּוׁשְּב הָיָה יִדּוהְי שיא :ןכ שטו למה
 6 רשא :ינימי שיא שיק יעְמשִּב ריִאי כ יכדרִמ ומ
 זרינְכְי םע הָתְלְנָה רשא הָלה-סע םילשורומ הלה
 ז ןמא יהיו :לכפ ךלמ רצנְדכובְנ הלְגָה רשא הָריהָידלִמ
 שאו בָא ל ןיא כ ודדדתב רַּתְסֶא איה הָסְדַהתֶא

 הרענהו
 הקמ אלב לטס +. 5. 3
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 ּהָמֲאְו ָהיִבָא תומְבּו הֶאְרִמ תַבֹוטְו רַאהדתפו הָבענַהו
 ודו ךלמהדרבד עֶמְשַהְב ינמ :תבל יל יִכְּדְרַמ ּהָחְקְל 5

 ינַה דידלֶא הָריִּבַה ןשושדלא תומר תורע ץבקהבו
 :םיִׁשנַה רמש וגה דָידלֶא ךלמַה תיכדלֶא רַּתְסֶא הקלו

 -תרֶא להב ונפל דָסַח אֵׂשתַו ָניִעְב הָרעַה בסיתו 5
 תרועה עבש תֶאְו ּהָל תתְל היֶתנַמיתֶאְו היִקורמה
 היִתּורְעְנתֶאְו הנשיו ךלמה תיפמ ּהָלתַתְל תיארה

 -זרָאְו ּהַמְעתַא רתְסֶא הָדְיִגַהדאְל :םיִשָנה תב בוטל י
 כב :דיגתדאל רשא הילע הוצ יכדרמ כ הָתְְלִמ וג

 תעדל םיעָנַהתיִּב רצח ונפל דלַהְתמ יִכְדְְמ םוו םוי
 הָרְעִנ רת ץיִַהְבּו :הב הֶׂשָע-המו רתְסֶא םלְׁשיֲא 12

 תַרְּכ הל תֹיָה ץקמ שורושחא ךְלמַה-לָא אֹובְל הרע
 הָׁשׁש ןֶהיקּורִמ ימי ואְלִמי כ יִּכ שֶדֹה רֵׂשְע םִנָׁש םיִׁשְַ
 קרְמַתְבּו םיִמְָּבַּב םיִׁשָרָח הָששְו רמה ןְמַׁשְב םיִׁשָדָ

 רׁשֲא-לְּכ תא ךְלַמַהילֲא הָאְּב הָרענַה הוכו :םיִׁשנַה ג
 :ךלמה תיבדדע םיִׁשָנַה תיבִמ ּהָמע אוכל הל ןָתְנ רמאה

 זכישנה תיִבדלֶא הָבָש איה רקּבְבו הֶאְב איה | בֶרֵעְּב 4
 -אל םישנליפה רמש ךלמה םיִרכ זנשעש דידלֶא ינש
 הֶאְרְקִ למה הָּב ץפח"סא יּכ ךלְמַהְדלֶא דוע אובְת

 לש יִכְְרְמ דד ליַחיִבֲא-תּב רָּתְכֶאהת עֶצַהְבּו :םֵׁשְב וט
 םָא וכ רַבִד הָׁשְכִב אל ָלמַה"לֶא אובְל תבל ולדחקל
 יהֶּתַו םיִׁשָנַה רמש להסיר יגה רמאי רָשָאְדתֶא

 ללא רתְסִא הללו :ָהיִארלּכ יִניִעְ .ןח תאשנ רתְסָא 6
 דאּוה יִריִשַעַה שרב יתוכלמ תיכדלֶא שורושחא ךלמה

 -תֶא ךלמה בַהָאו :ותוכלמל עבש-תנשּב תבמ ׁשֶדָה וז
 תולּותְּבַה-לְכִמ וינפל דָסָחָוְוָח"אָׂשתַ םיִׁשְַה-לְכִמ רָתְִא

 שענ גינתה הכיל האב תוכלמ-רְְכ םָש ו
 ךלמה ה

 קייחב ירה ל. +.
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 הָתְשִמ תַא ויָדְבִעַו ויָרְׂש"לָבְל לודנ הַּתְׁשִמ לפה
 ךלטה ְךיָּכ תֶאְשמ ןתונ הֶשָע תֹניִדְמִל הָחְנֲהו רֵּתְסֶא :

 גו :ךלֶמַהְירעָשְּב בשי יכְָּרְמּו תינש תֹולּתְּב ץֶקָקהְב
 כ הע הוצ רֶׁשֲאכ הּמְִתֶאְו ּהָתְדלִמ תַדְַמ רַּתְֶא ןיא
 הָתָיַה רֶׁשֲאּכ הֶׂשֹע רתְסֶא יִכְּדְרַמ רמַאמדתֶאְו יִכְדְרִמ
 גג דרַעָשְּב בשיי יכְּדְרְמּו םהָה םיִמִָּכ = זיִתִא הָנְמָאְב
 ףפה יִרָמְשִמ ּךְלִמה יסיִרֶסינש ׁשְרָתְו ןתנב ףצק למה
 פ רָבְּדַה עמ :שרושסא למ די לשל ושקכו
 למל רֵּתְסִא רַמאָקַו הָכְלמַה רָתְסאל ךגו יֵכְְּרְמְל

 לע םֶהיֵנְׁש ולַתִַנ אֵצְמו רָבָּרַה ׁשקְבִו :יָכְּדְרָמ םָׁשְּב 23
 :ךלמה ןנפל םיִמַָה יֵרְבַּד רפַכְּב בתָּכַו ץע

  Cx: Tedנ

 א ןְמָהיתֶא שורושחַא ךלמה לדג הָלֵאָה םיִרָבְּדַה | ךתא
 "לכ לַעַמ ואָסְּכדתֶא םֶׂשו הָאְׂשִנְו נְנֲאָה אָחָרְמַהְְּב
 ג למה רׁשְּבירְׁשֲאךְלְמַה יְִב-לכ וא רֶׁשֲא םיִרְׂשַ
 יִכְדְרְמּו ךלמה ולדהְוצ ןכדיכ ןְמָהְל םיִוחּתִׁשִמּו םיִערּכ

 -רֶׁשֲא ךְלֶמה יִדְבַע ורמאיו :הֲחתְׁשִי אָלְו עָרְכִי אָל 3
 תוָצמ תֶא רבוע הָּתַא עידמ יָכְּדרְמְל ךְלמה רַעְשְּב

 םֶהיִלַא עַמָׁש אָלְו םֹוָו םִי ולֵא םֶרָמָאְב יה ְֶּלַמַה +
 םֶהָל רגַהיִכיֵכְְרְמיֵרְבד דמעה תיאר ןֶמהל ודיג ₪

 ה ַעָרֹכ יֵכְּדְרְמ .ןיאדיִפ ןְמָה אר יָדּוהְי אּוָהְדרֶשֶא
 י די לשל וינְֵּב זכו :המח ןֶמֶה אלט ול הושמו
 ןְמָה שכב יִכְּדְרְמ םעדתַא ול ודְיִגהייִכ ודבְל יֵכְּדְרָמְב
 שורושחא תוכְלַמילֶכְּב רֶׁשֲא םיָדּוהְיהלְּכיתֶא דיִמָשָהְל
 ז תרנשפ ןְסיִנ שרחדאוה ןושארָה ׁשֶדָחַּכ יִכְּרָמ םע
 רוגה אוה רופ ליִּפַה שורושחא ךלטל הרשע םיִּתִש
 אוה רָשָעְסְיִנְש שָדְהְל ׁשֶדָחַמּו םויק | םזזמ ןֶמָה יגפל

Aשרח  
 ירק םמאכ +. + יג
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 גש שורושחא ְךְלַמל ןֶמֶה רָמאַה :רדא ׁשֶדָח 3
 .ףתוכלמ תֹוניִדְמ לֶכּב םיִמַעָה יב דָרֹפְמּו ךֶָפִמ דָא
 םיִשֹע םניִא מַה יֵתְּד"תֶאְו םע-לְכִמ תונש םֶהיֵתְד

 םֵתָּכִי בוט ךלטה"ילעדיסא :םֶהיֵנְֵל וש ןיא ךֶלַמלְו 5
 ישע ידוילע לוקָשֶא ףסֶכַכּכ םיִפְלֲא תש באל

 ותַּבטיִתֶא ךלה ר :ךְלְמה ןנלֶאאיָבָהל הָכאָלְמַה י
 :םידוחיה רצ ְנֲאָה אָתָהְמַהְב הל התו ידי לעמ

 וב תֹוָשעַל םעהו דק ןתנ ףסכה ןמקל למה רֶמאו ו
 ןוׁשאָרָה ׁשֶרָחּב ךְלִמה יִרפס יארקיו ְּנִעְּב בכ 9

 לא ןְמָה הָוצְירֶשֶאהלֶכְּכ בֵתְכיִו וב םוי רֶשְע הָׁשֹולְׁשְּב
 הָניֵדְמּוהניִרְמ-לַע ורָׁשֲא תֹוהפַה-לֶאְוְְלמַההינְפְרְַׁשַחָא
 םֶעְו םעְו ּהָבְתְכִּכ הָניִדְמּו הֶניֵדְמ םֶעְו םע יִרָשְדלֶאְו
 תַעבַמְב םֶקָחְנְו םָּתְכִנ שרושחא ךְלמה םֶשּכ נול

 תרנְִמ-לְּכילֶא םיִצָדָה ךיְב םיִרָפְס חולשִ) :ךלמה 8
 רַעמ םירּהְיהלְּב-תֶא רּבֲאְלו גְרָהָל דיִמְׁשהְל למה
 ׁשֶרָחְל רָשָע הָׁשֹולְׁשּב דָחֶא םִיְּב םיִשָ ףט ןקזדע

 בָתְכַה ןנָשְתפ :זֹובָל םֶלְלַשּו רֶדִא שךדאוה רֶׂשְע-םנְׁש 4
 תֹיְהְל םיִמעֶה"לֶכְל יֵלְג הָנידִמו הנידְמ"לְבְּב תֶּד ןָתְנהְל

 מַה רבְרּב םיפוחד ואי םיִצָרָה :הוח םויל םיִדיִתַע וט
 תותשל יבָשָי ץֶמַהְו ךלמהו הָריִּבה ןשושּ הָנְתִנ תָּדַהו
 :הָכֹובְנ ןשוש ריעָהו

 ,CAP 1: ד "ד

 דתֶא וכִּדִרִמ ערקו הֶׂשֲעַנ רָשְאילָּכדתֶא עדי יִכְּדְרמּו א
 הקְעְו קעזו ריִעָה ְִֹּתְב אצו רֶפאְו קש שָכְלַו ויד

 אוכל ןיא יִּכ ךלמה"רעש נפל דע אובמ :הָרָמּוהָכֹורנ ג
 םֹוקְמ הָניֵדְמּוהניִרְמ"לֶכְבּו :קָש שובל ךְלמַה רעשדלָא 3

 םוצְו םידוהיל לוד לבא עיגמ ֹותָד_ְךֶלַמַהרַבְד רָשֶא
 יכבו

 . קיוב ץמק +. 2
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 4 תורָענ היאּובְּתֹו :םיִּבַרל עַעי רֶפִאְו קש ךפְסִמו יִכְבּו |
 ראְמ הָכְלַמַה לֶחְלִחְתִּתַו ּהָל ודיג ָהיֶסיִרְְו רתְסֶא
 וילֶעִמ קש ריִסָהְלּויכְּדְרְמ"תֶא ׁשיֶּבְלַהְל םיִדָנְב חַלָׁשתַו
 ה רֵׁשֲא ְךֶלֶמַה יטירפמ ְךְהָהל רַּתְסֶא אְרְקתַו :לָּבִק אָלְו
 עו ָז-המ תעֶדְל יִכְּדְרְמ"לע הוצתו ָהיִנְפְל ריִמָעָה
 6 רֶשֶא ריִעָה בֹוָחְרִלֲא יָכְּדְרְמלֶא ְךָתַה אצמ :הָויהַמ
 ז ּיהָרְק רׁשֲא-לְּכ תֵא יֵכְְּרְמ ול"דעו ְּדְלַמַה-רעַׁש נפל
 ןגדלע לוקשל ןְמָה רמָא רֶׁשֲא ףָכָכַה תַשְרִפ | תא
 8 "רָשֶא תָּרַהבָתכ ןנְׁשְתּפ"תֶאְו :םֶדְבַאְל םייִדּוהְיּכ ְךֶלָמַה
 דיִגהְלּו רַּתְסָאדתֶא תואְרהְל ול מנ םדימשהל ןׁשיׁשְּב ןּתנ
 שקבלו יִלְרִַחְפִהְל ְךְלֶמַה-לֶא אֹובְל ָהיֶלָע תונצְלו הל
 9 יִרָבַּד תֶא רַתְסֶאָל דו ךְתַה אובו :ּהָמע-לַע ןָנְפלִמ
 וו "לכ :יָכְּדְרְמ"לֶא והוצפו ְךָתָהְל רֶתְסֶא רֶמאָתַו זיכְָרמ
 שיִאלָּכ רשֶא םיִעָדְי ךלִמה תוידמ םעו למה יִרְבַט
 רׁשֲא תיִמינֶפה רַצָחָה"לֶא ְךֶלֶמַה-לָא אובְרֶשַא הָׁשֲאְ
 למה ולדטישוי רֶׁשֲאַמ דַבָל תימָהְל ֹותָּד תָחַא אריאל
 -ילֶא אֹוָבָל יתארקִנ אל יִגָאְו הָיחְו םָהַה טיִברְׁשדתָא
 ו :רָתָסֶא יִרְבִד תא יִכָּדָרָמְל ודיג :םֹוי םישולש הֶו ךְלִמַה
 13 ךֵׁשְפנְב יִמרְתילַא רָתְסָא-לֶא םיִשָהְל יִכְּדִרְמ רמאנ
 44 שרָחהיסא יּכ :םיִדּוהְיַה-לָכמ ּךְלַמַה--תיִב טְלֶמהְל
 םֹוָכָממ םידוהיל דומָעָי הֶלְעַהְו חוָר תאוה תֶעְּב יִׁשיִרֲחַּ
 תראוָּכ תעלדסא עדוי יִמּו ודבאת ךיִבָאזתיִבּו ּתֶאְו רַחַא

 וש :יָכְּדְרָמילֶא םיֵׁשָהְל רֶתְסֶא רֶמאָחו :תּוכְלמל תענה
 18 יִלָע ומיִצְו ןְשּׁשְּב םיִאְצִמנַה םידוהיה"לָּכדתֶא םֹונְָכ ךל
 ןנַאדסנ םויְו הָלֵיל םיִמָי תָשְלֶש יּתָׁשֲת-לַאְּולְבאָֹת-לַא
 תֶּרְ-אְל רָשֶא ְךְלמה-לֶא אֹוֵבֲא ןֵכְבו כ םיִצָא יקרענ)

 רשאכו
 קמ עמק ז.12. דויד 7 ידה % +



 .CAP 4. 5. ה ד רתפא תלגמ 1194

 -רֶׁשֲא לָכְּכ שעו יֵכְְּרְמ רבע :יּתְרְבָא ִּתְדַבֲא רֶׁשֲאְכְו וז
 :רּתְסֶא ויָלָע הָתְוצ
 | 6. ה .

 רצחפ דמַעָתְו תוכלמ רַתְסא שָבְלִַו יִשיִלָשַה יב יהְיַו א
 -לע בשוי ּךְלֶמהְו ךלמה תי חכנ תיִמינְפַה 'ןלמה"תיב

 יהו :תיָּבַה חַתַּפ חַכְנ תוכְלַמַה תיִבְּב !תוכלמ אָמְּכ 2

 הָאְׂשְנ רצְהַב תֶדִמִע הָּכְלִמַה רתְסֶאהתֶא ּךְלַׁמַה תואְרכ
 רֶׁשֲא בֶהְוַה טיִבְרׁש-תֶא רֵּתְסִלְךְלַמַה ששי ויניִעְּב ןח

 הל רמו :טיִבְרשה ׁשאָרְּב ענו רֶתְסֶא בֶרְקַתַו ודָיְּב 3
 יצְח"דע ְךְתְׁשקביהמּו הָּכְלַמַה רֶתְסֶא ךֶל"המ ּךְלָמַה

 בוט ְךֶלמַה-לע-סַא רַּתְסֶא רֶמאֵתַו :דל ןָתנְו תּוכְלמַה +
 ול יִתיִׂשֲע-רְׁשֲא הַּתְׁשִפַה-לֶא םויה ןְמָהו ךלֶמַה אבי

 רֶתְסֶא רַבְּדיתֶא תושעל ןְמָה-תֶא ּורָהַמ ךלֶמַה רָמאָיַו ה
 :רֶתְסֶא הָתְׂשֲע-רְׁשֲא הָּתְשַמַהְיְלֶא ןִמִהְו ךֶלֶּמַה אָבַ

 ןח ךֶתְלאְשדהמ ןַײַה הֵּתְׁשמְּב רֶתְסֶאְל ךלִמַה רֶמאו 6
 ןעתו * שָעַתְו תּוָכְלְמַה יצחידע ךתשקבדיהמו ל ז
 יִניִעְּב ןח יִתאָצְמִדבִא :יתַשקבו יִתְלֶאְש רמאתו רֶתְסֶא 5

 תרושעלו יִתְלֶאְשדתֶא תַתְל םוט ךְלֶמַה"לַעדמַאְו למה
 הֶׂשֲעֲא רֶׁשֲא הָּתְשִּמהלֶא ץמֶהְו ךלִמה אובְי יִתְשְקּכדתֶא

 אוהה סו ןָמָה אַצַו :ךלמה רבדכ הֶשַעֶא רָהְמּו םֶהָל ל
 כמה רעָשְּב יִכְדְרְמתֶא ןְמֶה תוארכו בל בוטו חַמָש
 :הָמֲח יֵכְּדְרְמ-לע ןַמָה אָלְמַו וטפמ עאלו םקדאלו
 ויָבֲהָא-תֶא אבו הָלְׁשּו ותיִּבְדלֶא אובו ןְמָה קַפַאָהַנ י
 ורָשָע דוכְּכתֶא ןְמֶה םֶהָל רפסו :ֹתְׁשִא ׁשֶרְזתֶאְו ו

 ואשנ רֶׁשֲא תֶאְו ךלמה ולְדִג רֶׁשֲא-לְּכ תאו ונְּב בר
 הָאיִבה"אל ףא מָה למאיו מַה יִדְבְו םיִרָשַהְדלַע ג

 ;רֶתָׂשְע-רׁשֲא הָּתְׁשמַה-לֶא ךְלמַהדםִע הָּכְלִַה רַתָסֶא
 יכ EE EE RR FF טק 08 קר
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 13 =לָכְו ְדָלמַה-םִע הלחאורק ינא רחמלדםת יִתואדםָא יִּכ

 יִכְדְרְמְדתֶא הָאר נָא רֶׁשֲא תעְדלְכְּב יל הש נא ה
 14 =לָכְ ותְׁשֲא ׁשֶרָז ול רֶמאָּתו :ךְלָמַה רַעְשְּב בׁשֹי ידּוהיה

 ףֶלמל רָמָא ו ךֶקּבבּו הָמַא םיִשמְח ּהָבָג ץעדושְי ויבָהֶא
 חמש הָתְׁשמַה"לֶא למה" אָבּו ויֶלָע יֵכְדְרְמתֶא וֵלְתו
 \ז | :ץעָה שענ ןִמָה יגפל רֶכָדַה בטי

 .Caz. VI ד

 א =תֶא אֹיֵכָהְל רֶמאַֹוְךֵלמַה גש הָדְדְנ אּוהַה הֶלָלַּב
 :ךלמה נפל םיארקנ וה םימָה יִרְבִד תֹנרְבוה רֶפָפ
 ג יִנָש ׁשְרתְו אָנָתְגב-לפ יֵכְרִמ דיגה רֶׁשֲא םּותָכ אָצְמַ
 ףלמפ די לשל ושקפ רֶׁשֲא ףפה יֵדְמְׂשמ ְךַלמַה יקירס
 9 זרֶלודג רי הֶׂשֲעההמ ךְלִמַמ רֶמאֹ :שורושַחֶא
 הֶׂשֲענ"אְל ויִפְרָשִמ למה יֵרֲעַנ ורמי הזילע יִכְְּרְמְל
 + רצָחְל אָּב ןָמָהְו רצקב ימ ךלמה רמו רב ומ
 יפְרְרְְתֶא תולתל למל רמאל הֶנוציִחַה למדתי
 ה הגה ויל ךְלֶמַה ירענ ורמאיו :ול ןיכה"רָשַא ץֶעָהדלַע
 6 רָמאָיַו ןְמָה אובט :אובי ךלמה רֶמאו רָצְחַּב דמע ןִמַה
 ורקיִּפ ץפָח ךְלֶמַה רֶׁשֲא שיאָּב תושעלדהמ ְלמַה ול
 רֶתֹו רק תושָפל ךלמה ץפחנ יִמְל וּבלְּב ןְמָה רמו
 ז ץַפָח ךלמה רֶׁשֲא שיא ךֶלָמַהלֶא ןָמָה רֶמאֹו יִָממ
 8 ךלְמה ֹוב-שַבְל רֶׁשֲא תּוכלמ שָּבְל איִבָי ורָקיִב
 תּוכְלַמ רֶתְכ ןּתנ רֶׁשֲאו ךֶלֶמה ויִלָע בכְר רֶׁשֲא סוסו
 9 ךְלֶּמַה יִרָשִמ שיאזדידלע סופהְו שּובְלה ןותנ :ושארְב

 ורק ץֶפח ךלמה רֶׁשֲא שיאָהתֶא ּושּכְלַהְו םיִמָּתְרּפַה
 הרָבָּב ויִנָּפְל יִאְרָקְו ריִעָה בּוָחְרְּב סופההלע ּוהָביִכְרהְ
 י ךְלֶמַה מא ורְקיִּב ץפָח ךֵלּמַה רֶׁשֲא שיאָל הָׂשֲע

 ןמהל
 ןשיבלהו אכ .9. | חגראב חהפ ז. 3. ר
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 ּתְרַּכִּד רֶׁשֲאַּכ סופהדתֶאְו ׁשּובְלַה-תֶא חל רַהמ ןִמָהְל
 "לא ךלמה רַעָשְּב בשווה ידה יכררמל | ןָכְדהֶשִעו

 שּוָבְלַהתֶא ןְמָה חו :ְתָרָּכִּד רֶׁשֲא לבמ רד לָפת ג
 ריִעָה בֹוחְרְּכ ּוהָביִּכְרִנ יכְּדרַמיתֶא שבלו םופה"תַאְ
 :ורקיפ ץפֶח ךלמה רשא שיאְל הָשָע הָכב ויֹנפְל אָרְקיַ

 לבא ותיְּב-לֲא ףהדנ ְמָהו למ רעש"לא יֵכְּדרְמ בש 13
 ויבָהֶאלָכְלו תשא שכול מה רפסװ :שאר יופֲחו 9

 כא תְׁשִא שר ויֵמְכֲח ול 1 ae והרק רֶׁשֲא-לְּכ תֶא
 דאל ּינָּפְל לפנל תולחה רש יֵכְּדְרִמ םידוהיה ערומ

 מע םיִרְּבַרִמ םֶרוע :ונפל לופת לופניכ ול לכות 4
 התְשמהדלא ןֵמָה-תֶא איִבָהְל ולחבינ שגה ךלמה יקי
 :רָתְסָא הָתְשִערְׁשַא

Car. VIL. | 

 רמו :הָּכְלַמַה רּתְמָאדכע תותְׁשִל ןְמָהוךֶלמַה אָבו א
 דתְלאָשדהמ ןייה הַּתְׁשמְב שה םּב 2 רַתְסֶאַל למה
 תכְלַמַה יצָחְדדע ְךְתְׁשַקַביהמו דן הְָּלַמַה רֶתְסִא

 ןח יִתאְצְמְדִא רמאתו הָכְלפַה רָתְסֶא ןצתו :שָעַתְו 3
 ישפנ יל ןַתְנת בוט רלמהדלעדסאו למה נב

 רימשהל מ ינָא נרָכמנ יכ :יתשקבּכ ימעו יִתָלֲאְׁשִּב 4
 יִתָשַרְחָה ְרַכְמְ תוחְפְשלו םיִרְבְעְל ולאו דבאלו גורָהל
 דְלִמַה - רמי למה קב הָוש רֶצַה ןיא יִּ
 הרְוייִאְו הֶז אוה ימ הָּכְלַמַה רתסָאל רֶמאו שּורְׁשַחַא

 שיא רָתְסֶא רמאּתַו :ןּכ תושעל ובל ואְלמרָשַא אוה 6
 למה יִנָפְלמ תַּעְבנ ןֵמָהְו הזה עֶרָה ןֶמָה באו רצ

 תנְנ"ִלֶא ןַײַה הָּתְׁשִמִמ ֹותָמֲחַּב םכ למה :הָּבְלַמהְו 7
 יִכ הלמה רַתְסֶאְמ וׁשפנ"לצ כבל דע ןָמָהְו ןָתיִּבַה

 פש ּךְלמַהו :ךלטה תֶאַמ הָעְרַה ויָלֵא הָתְלְבייִּכ הֶאְר 8
 תננמ א

 ב

 השונד לד +. ר
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 הֶטמַה-לע לֿפנ ןְמָהו ןַײה הָתׁשִמו תובא תיבה תנגמ
 -זרֶא ׁשֹוְּבְכִל םנָה למה רמו ָהיִלָע רתְכִַא רשא
 :ּופַח ןמְה ינפו דלמה יפמ אָ רָבָּרַה תיָבּכ מע הָפְלמה
 9 "הנה 2 .ךלמה נפל םיִסיִרָפַהְִמ דָחֶא הָֹובְרַח רמאו
 לּמהלט בוטדרְּבִד רשַאיכדרמל מה הַׂשְע-רְׁשַא ץעָה
 והלִּת ךלָמַה רֶמאַֹו הָּמַא םישמָח ּהְבְנ ןְמָה תיִבְּב דמע
 י תמחו יכדרמל ןיכהדרשא ץעה"לע ןמָהְדתא ול :ילע
 :הָכָבְש למה

Car. VIL. ₪ 

 א "תֶא הָכְלַמַה רֶתְסָאְל שורָושחֶא ךלמה ןתְנ אוהה םוּ
 יָכ למה י נפל אב יִכְּדְרְמו םיידוהיה רַרֹצ ןָמָה תיב
 ג ּוְעַּבַטִתֶא ךלמה רסנ : הֶלְ"אְה המ רתְסַא הֶדינַה
 -תֶא רַתְסֶא םֶׁשּתַ יכדרמל הניו ןְמָהמ ריִבעֶה רׁשֲא
 3 יִנְפְל רדת רּתְסִא ףֶסִתַ :ןמה תיּבדלע יִכְדִמ
 -תֶא ריִבְעהְל ולךנחתפו בתו וילגר ינפל לפת ךְלַמַה
 :םיִדוהְיַר-לַע בשָח רֶׁשֲא ותְבַשַחִמ תֶאְו יִנְנַאַה מה תֵער
 4 רּהְסֶא םֶהּתַו בה טברש תא רתְסִאְל ללמה שו
 ה סאו בוט .ךְלֶּמהדלעדמא רמאה] :דלמה ינפל דמעקו
 נָא הָבּטְו ךְלִמה נפל רֶבָּדַה כ וינפל ןח יתאָצִמ
 ָּכ ןַמָה תֶבְשָהִמ םיִרָפְּסַהדתֶא ביש יהל .בתכִ נע
 רֶׁשֲא םידּוהיההתַא דָבָאְל בַתָּכ רֶׁשֲא יננֲאָה אָתְדִמַה
 6 זרֶעְרְּב יתיִאְרְו לכוא הָכְכיִא יִּכ : למה תיניִדְמלְכְּב
 ןֶדְבָאְּב יִתיאְרְו לכוא הָכְכיִאְו ימעְדתֶא אָצְמִיְדִרֶשַא
 ז הָכְלַמַה רֶתְסֶאְל שרָושחֶא למה | רמאו | = :יתדלומ
 ותא רְסֶאְל יִּתַתְנ ןְמֶה-תיב הנה .יּוהְיַה יכדרמלו
 8 םבָּתַאְו :םייָדוהיִב ד חַלֶש"רָשא לע ץַּעָה"לע ל
 ּומַתַחְ דְלמַה םשּב םֶכיִניִעְב בוטָּכ םידוהיהילע ּובְתּכ
 תעבטב ו

 3 רוחי צ*. 7 עולכ ןגלו4. עולמ צף. 6. |" ריחי ץ.1, חה
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 םּתְחְַוּךְלֶּמַה"ֶשְב םָּתְכנהרְׁשֲא בָתְכִייִכךֶלמַה תעַבַמְּב =
 -תַעְב ךלֶמהיֵרְפְ וארו :םיִשָהְל ןיא למה תַעכַטְב 9

 רֶׁשֹולְׁשִּב כ -שָרְחְדדאּוה קלטה ׁשְדֹהַּב איהה
 -לֶא .יִכְדִרִמ הָצהירָשַאדלֶכְ בַתְּכִמ וב םיִרְשָעו
 תיִדְמַה יִרָש תוחפהְו םיֵּפְרַּרְׁשַהֲאָה לֶאְו םיִדּוהיה
 הָניְִמ הֶאַמּו םיַרְׂשֲעְו עבש שופדדעו ודהמ | רשא
 םידוהיהדלאְו ונשְלַּכ םַעו םעו ּהבְתְבִּכ הדמו הנידמ

 םּתְחִיו שרושחא למה םׁשְּב בעכו :םוׁשְלְכְו םֶבְתְכַכ י
 םםיִסּּפַכ םיִצָרָה יב םיִרְפְס הלשיו למה תַעָּבַטְּב

 ןתְ) רשא :םיִכָמַרַה נְב םיִנְרְתְשחַאה שכרה יִבְכְר גג
 דמעלו להקה ריְִזיריִעלְבְב רשא ! םידוהיל ךְלַמַה
 םכע למלכת רַבַאלו גרַהְל רימשקל םשְפִנדלַע

 םיְּב :ווכְל ֶלְלְשּו םישת ףט םתא םיִרָצַה הָנִדַמּו 2
 רשע הָשּולְשְּב שורושחא למה .תניִדְמ-לְבְב דָמֶא

 בָתָּכַה ןנשתפ :רָרָא שָדְחיאה רָשָעהיִנְק שדָחְל :5
 תֹיְהְלְו םימַעָה"לֶכְל יוֵלְג הניֵדְמּו הניֵרְמ"לְכְּב תֶּד ןִתְנהְל

 םיִצְרָה :םֵהיֵבִאמ םכנֶהְל הָה םול ז םיִדותָע םייָדוהְיַה ג
 רַכְדְב םיפוחדו םיִלְקְבִמ יִאצי םִנְרְתְׁשַחַאָהׁשְכרָה יבְכְר

 ואָצְייִבְְּרמּו = :הָריְבַה ןׁשּוׁשְּב הָנָּתִנ תָּדַהְו ךְלמה ומ
 בַהָז תרמו רו תֶלְכִּת תוכְלמ ׁשּובְלּב למה ינפלמ
 :הֶחַמָשְ הָלַהְצ צ ןשוש ריעָהְו ןְמְנְרַאויָּב ךְרְכִתְ הלה
 -כֶבְבּ :רָק ןשְׂשְו הָקְמשו הָרֹיא הָתְיָה םידוהל 5

 דלמהרַבְד רֶׁשֲא םוקמ ריִעָו ריעלֶכְבו הָיַדמ הָנידְמ
 בִֹט םֹיְו הָּתְׁשִמ םידוהיל ןֹוׁשְָו הָקַמְש עינמ ֹותָדו
 םידוהיהידחּפ לפְניִכ םיִדָהָיְתִמ ץֶרֶאָה ימעמ םיברו
 םָהיִלֲע

 םינשבו
v.13ףסא אלב ץכק ז.13. ירק םידיתע גג. יי רותי  
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Car.IX. WDט  

 א םוי רָׂשְע הַׁשֹולְׁשְּב רֶדֶא שֶדֲה-אוה שָרח רֶשָע םינְׁשַבּו
 רֶׁשֲא םיִיַב תֹוָשְעַהְל ֹוִתָדו ּךְלַמַהירַבְּד עיגה רֶׁשֲא וב
 רֶׁשֲא אוה ְּךָּפָהנְו םַהְּב טולֶשל םידוהיה יביא ּורְּבַש
 2 םידוהוה .ולהקנ  :םֶקיִאְנַשְּב הָמַה םִיָדהְַה מלי
 ד לשל שורושחא ךלמה תונידְמ"לכְב םֶהיֵרֲעְב
 םְָּחַפ לַפְנִיְכ םהינפִּב דמעדאל ׁׂשיִאְו םָתְעָר ישקְבְמּב
 ג םיִנפְרְׁשַהֲאָהְו תונידמה יִרָשדלְכו :םיִמההלכ-הלע
 ךזרֶא םיִאְשנִמ ךלמל רֵׁשֲא .הָכאָלִמַה ישעו תוחפַהְ
 + יַכְּדְרִמ לודנַּכ :םֶהיִלע יכדרמדדתפ לפניכ םיִדוהיַה
 שיאה תניִדְמַהלְכְּב דליה עְמְשְו ךלַמַה תב
 ה דתַּכִמ םֵהיביֲאלְכְּב םידוהיה כמ :לוִדנו ךלוה יכְְּרְמ
 6 < ששב :םניצרּכ םֶהיִאְנְשְב ושעו ןדבאו גרַהְו ברח
 :שיא תֹואמ שָמְח דּבַאְו םידוהיה ּונְרָה הָריְּבַה

 ז | תֶאְ
 | תֶא אָהּדנשְרַפ
 | תא ןופְלַד
 8 1 תֶאְ :אָתַפַסַא
 | תאו אָתָרֹוּפ

 | תא אָיְלֵדֲא
 פ | תא :אָתָדיִרֲ
 | תֶאְ אּתְשמְרַּפ
 ו תא יפיִרָא
 | תאו יִדיִרא
 י תְרָשַע :אָתֹויְ

 אל הוב גָרָה םרוהְַה רכצ אָתָרְמְַַּכ מה יִנּ
 וחלש רז ווד יו

 אריעו יחנ יש 4 אריע] ר איס צ. 9. | אריעז יח .אריעז ש א"ס ץ. 7.

ibid ana ibid,אוי 1  
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 ןׁשּוׁשְּב םינורהה רַּפְסִמ אָּב אֹּוהַה םיַּכ :םֶדָידתֶא וחלש 4
 :רָמְלמַה רַתְסֶאְ למה רֶמאֹ :דלָמַ נפל הֶריְּבַה ג

 שיא תואמ ׁשֵמֲה דֵּבֲאְו םידוהיה וגה הָריְּכַה ןָשּושְב
 ושע המ ךלמה תניִדְמ רֶאשּב ןמָקדינב תָרשַע תאו
 רַמאַּתַו :שעתו דע ךְתְשְקִּכהמּו ךל תי ּךתֶלֶאש המ
 רשא םידוהיל רָחְמ"נ ןַתְי בוט ךְלָמַה-לַעימַא רתְסֶא
 ולי ןָמהייִנִּב תרשע תַאְו םזה תֶדְּכ תושָעל ןְׁשׁשְב

 ששב תֶּד ןָתְנִתו ןכ תושעקל למה רֶמאַּו :ץעֶהדלַע 4
 -רֶׁשֲא םיידוהיה הק גּולָּת ןמָהינְּב תָרָׂשֲע תֶאְו וט

 נרו ררא שָדְהְל רֶׁשְע הַעְבְרַא םְִּב ם: ןֶשישְּב
 :םֶרי-תֶא וחלש אל הוכו שיא תֹואָמ שלש ןְׁשּוׁשְּב

 דַמָעו ילהקנ למה תֹוניָדְמְּב רֶׁשֲא םידוהיה רֶאָׁשּו 5
 קרָשמָה םֶהיֵאְנְשְּב נֹרָהְו םֶהיִבְיִאִמ הונו םׁשפנהלע

 השולשדםויב :םדידתֶא וחלש אל הוב ףלא םיִעָבָׁשְו וז
 ותא הֶשַעְו וב רָשע הָעְכְרַאְּב םונו רַדֲא ׁשֶדָחְל רֶׂשְ

 ולָהְקנ ןְשוׁשְבירֶׁשֲא םייִדוהְיהְו :הֶהְמְשְנ הָתְׁשִמ םי 8
 הׁשֹמֲחַּב חו וב רָשָע הָעְּבְרַאְבּו וב רֶשָע הָשולשְב
 םידוהוה ןפ-לע :הֶחְמַשְוהְתְשִמ םוי ותא הֶׂשֲעְו וב רשע
 העבר םוי תֶא םישע תוזרפה יִרָעְּב םיבְׁשיַה םיִווְרְפה
 הֵלְׁשִמּו בוט םֹוָו הָתְׁשִמּו החמש רֶדֲא ׁשְדַהְל רשע

 הלֵאָה םיִרְבְדַהדתֶא יכדרמ בת :והערל שיא תֹונָמ כ
 הנמל שא  םידוהיַה-לְכילֶא םיִרְפְס חלש
 םֶהיֵלֲ םיקל ;םיקיחרהְו םיָבֹרְקַה שרוח למה
 תֶאְו רֶדֶא שָרְחְל רֶׂשְע הָעְּבְרַ בז תֶא םישע תויהל

 וחְנ"רָשַא םיִמָיכ :הֶנְָו הָנשלָכְב וָּב רָשָע הֶשִמָחְדסוי 33
 ןוגימ םקל פה לְׁשֲא שָדחַהְו םָתיבְיִאִמ םידוהוה םָהְב
 התשמ ימי םתוא תושעל בוט םויל לֵבֲאַמּו הָטמשל
 החמשו לאט ש ה

3 - 

- 

9 - 

 4 ויחי ז.19 |" ריחי ד. 5 ₪
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 :םיניְבָאְל תנתִמּו והעְרְל שיא תינמ חולשמו הָחַמשְו
 2 םֵתָכירְׁשֲא תֶאְו תשע ולקה"רָשֶא תֶא םידוהוה לק
 24 ככ ל .ררצ יִגנָאַה אָתְדְּמַהְדב ןמָה יִכ :םֶהיֵלֲא יכחרמ
 אוה רופ לפהו םֶרָבַאְל םידוהוהדלע בׁשֲח םיִדוהְיַה
 חכ -םִע ךַמָא לְלֶמַה ונפל ? האבבו :םֶדְבַאְל םמהְל לונַה
 םיִרוהְיַה"ל בשָחְרָשֶא הַעְרַה וּתְבַשָחִמ ושי רֶפַפַה
 5 יאְרְכ ןכזלע :ץֶעֶה-לַע ונְבתֶאְו ותא ולָתְו ושארדלָע
 יִרְבְּד"לָּכ-לע ןֶכילַע ריפה :םשזלע םירופ הָלֲאָה םימיל
 : םהילא עוגה הָמּ הכיל ִאָריהְמּו תאוה תֶרְגאָה
 גז =כָּכ לו םֶפְר"לַעְו | םהילע | םידוהיה 'לבְְו ּומיק
 םימיה ינש"תא םישע תויהל רובעי אלו םהילע ולגה
 8 הלאה םיִמיַהְו :הֶנָשו הֶנָש"לכְ םנמזְכו םֶבְתְכַכ הלאה
 הָניִדְמ הָחַפְׁשִמּו הָחַּפְׁשִמ רוד .רוד-לכב םישענו םיִרְכְז
 קמ ורָבַעָי אל הָּלֵאָה םיְרופה ימיו ריעְו רעו הָנידְמו
 99 בכתר :םָעְרֹומ ףוסדאל םֶרְכְְו םידוהיה
 -קָּכתֶא יִדּוהְיַה יִכְּדְרִמו ליחיבָאדתב הָכְלַמַה רַתְסִא
 ל הלְׁשו :תינשה תאוה םירפה תֶרְגא"תֶא םילל ףקּת
 הֶניֵדְמ הָאַמּו םיִרְשָעְו עבׁש-לַא םירוהיהדלַכ"לֶא םיִרָפְס
 גג מָידתֶא םיקל :תֶמֲאְ םלְש יִרְבִּד שורושחַא תּוָכְלַמ
 ידוהיה יכדרמ םהילע םיל רשָאָּכ םַהיִּומְזִּב הָלאָה םיִרְפַה
 יֵרְבְּד םערז-לעו םָשָפְנַלַע ומיק רֶׁשֲאָכְו הכלמה רַתְסִאְ
 32 םםיִרְּפַה יִרְבִּד םיק רַתְסֶא רמאמו :םֶתְקַעְו תומוצה
 :רֶפָּפַּב םָּתְכִנְ הלאה

...604% 9 

 ג א "לָכְו :םִיה יאו ץרֶאְקְ"לע סמ | שָרַשַחֶא ךְלִמַה םֶׂשֵ
 לדג רֶׁשֲא יֵכְּדַרְמ תַלְדִג תשְרַפ ותרובגו ופָקָת הָשָעַמ

 .ךלמה
 קיספ איכ גלג4. ירק שורושחא ד. 1. 'י ,, יתבר ית ץ. 29. ירק ולכקו +. 7. ליפהו א*ג ז. 4. יט
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 יכלמל םיִמָיה יִרְבּד רֶפֲס"לַע םיִבּותְּכ םֵהאֹולֲה למה
 שורושחא למל הָנׁשִמ ידוהיה יִכְדִרַמויִּכ טרפו יֶדָמ
 רבדְוומעְל בוט שרד יָהֶא בוָרְל יּוצְרְו םידוהיל לוד

 :ועְוחלְכְל םִלָש

 ינרבכ ונמיסו .הטבשו םיששו האמ רתסא תלגמד יקוספ םוכס

 .השמח וירדסו .רמאתו רתסא ןעתו ויצחו .ימע ינקז דגנ אנ

 :חכומה בנ הוו ונמיסו

 תנשב



 לאינד

LIBER DANIELIS. 

CAPONE FN 
 א אָּכ הָדֹהְייְִלִמ .םיקְוהְי תֹוכְלַמְל שולָש תׁשְּב
 דא ןחוו :ְהיִלֲע רצו םלָּורְי לְכְּביִדלַמ רצו
 םיללָאה"תוב לכ תָצקמ הלוהייךלמ םקוהתֶא ול
 תֶיְב איבה םיִלְּכַהיתָא וקל תיב רענׁשְרָא סאב
 3 איִבָהְל ויִסיִרָפ בב נּפְשַאְל ךְלִמַה רמו :ויָהלֶא רצוא
 4 םםיִרְלָ :םיִמָתְרַפַהְדִּ הָכולְמַה ערומו לארשי במ
 -ַלֶכְּב יִלְכָשַמּו הָאְרִמ יבוטו םּואמדלְכ םֶהָכְךִיִא רֶׁשֲא
 מעל םָב חָכ שאו עמ ניבמו ר ידו המ
 ה םֶהָל מיו :םיִדְׂשַּכ ןושְלּו רפס םֶרְּמלְלְו ךלֶמַה לָכיִהְּב
 ויָתְשִמ ןימו ףלִמה ּבְתֶפמ ומוְּב םוידדרבְד ךלמה
 ג יהיו :ךלמה ונפל ּודְמַעַי םֶתְצְקַמו שולש םיִנָׁש םֶלדִנְלּ
 ז םשמ :הָירזעו לאָשימ היננֲח לאנה הָדּוהְי יִנְּכִמ םֵהָב
 ראשטלב לאנְָל םשיו תמש םייִרָפַה רש םֵהָל
 :נ) רבע הירטלו ךשימ לאשימלו ךררש הנחל
 למה .גְתַפְּ לֶאְנְתיאְל רשא ובלזלע לאנה םשו
 : אל רָשֶא םיטירפה רשמ שקבינ ויָתׁשמ ןַיְבּו
 9 רש יִנָּפל .םימחרלו -:הל סאנְיתֶ םיחלַאָה תי
 י "תא נא אָרְי לאל םיסירפה רש הֶמאֹו .:םיִסיִרָּפַה
 זככיִתְשמתֶאְו םֶכְלַכָאמתֶא הָנִמ רֶׁשֲא מַה ינדַא
 רַשֶא םיִדְלְַהְִמ םיפַעָו םֶכיִנְפתֶא הֶאָרְי הֶּמְל רֶׁשֲא

aR RMRםכלינכ 8%  
 םיליכשמו איכ ולו. אורחי. 4.
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 דיכָא לֶאְנָּד מא למל ישארדתא םֶתְבִיחְו םֶכְינְכ ג
 הנה לאנףלע םיִפיִרְפה רש המ רשא רצלמה

 =נתו הָרְׂשִע םימָי ְךיָרְבעהתֶא אניסנ :הירזעו לֵאָׁשיִמ 19
 לינפל וארו :הֵּתְׁשִת םימו הָלְכאֵו םיערוהךמ כ 9

 ךלמה ֵבְתִפ תא םיִלְכָאָה םידליה .הארמו ּניַארמ
 הוה רָבּדל םֶהְל עמשיו :יָדְבֲעםִע הֶשָע הֵאְרְּת רֶׁשֲאְַו :+
 םקיארמ הָאְרנ הָרָשִע םימָי תֶצְקמו :הָרָשע םיִמָי סנו וט

 גפְתּפ תֶא םיִלָכִאַה םידְל יה"לצְךִמ רָׂשְּב יֵאיִרְבּו בוט
 םֶהיֵתְׁשִמ ןֶיְו םֶנְבְהפְדתֶא אשנ רַצְלַמַה יהו ּדלַמַה

 םהל ןַתְנ םתְעַּבְרַא הָלֶאָה םידְליהו :םינערז םהְל ןתנו גד
 ןיבה לאנד הָמְכֲחְו רֶפַס"לְבְּב לפשהְו עמ םיהלאה

 ּךְלַמה רָמָאדרֶשַא םיִמָיַה תֶצְקמְּ :תומלחו ןווחדלָכְּב 8
 רבדיו :רצנדכבנ ינפל םיסירפה רש םאיביו םאיבְהל 9

 ילאשימ הינה לאינדכ םָלְּכִמ אֵצְמִנ אָלְו למה { םָּתֶא
 -רֶׁשֲא הניב תַמְכָח רַב לטו למה ינפל ודמעיו הירו כ

 םיממְרהה"לּכ"לע תורי רשע םאְצִמיו ךלִמה םֶהִמ שקְּב
 תחא תנש"דע לאנד יהו :ותּוכְלַמלְבְּב רֶׁשֲא םיפשאה גג

 :ךְלמַה שֶוכְ
 0. 1. ב

 תומלָח רַצְנְדַכְבְנ םלח רַצְנְדְכְבְנ תּוכְלַמְל םִיִּתַש תַנשְבּו א
 ארקל דלִמַה מאו :יְלָע הָתְִנ ותְגָשּו וחור םעְּפַתִתַ
 למל דינְל םיִּרשּכְל םיִפְׁשַכְמלְו םיִפְשַאְלְו םיממרחל

 דלמה םָהְל רֶמאֹנ :ךלמה ינפל ודמעוו ואביו ויתומלַח 3
 ורבריו .:םּולַהַהדתֶא תַעָרְל יחור םעְפִתַו יִתְמְלָה םוָלֲח 4

 אָמְלֲח רַמָא ייח ןימלַעל אָּבְלִמ תיִמְרֲא דלמל םידשפה
 הָתְלמ אירשכְל דַמִּאְו אָּכְלמ נע :אָוחְנ אָרְשפ דיָדְבעְל ה

 ןימדַה הרשפו אָמְלַה לנעֶדִהְת אָל ןה אדא למ
 ןודבעתת

 ירק יאדשכל ז. ₪" דוחי ד. 6.'ב | יריצב א.13. | הנתאב חתפ +. IL יא
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 5 ּהרשפו אָמְלָח ןהו משתי יל כיתבו ןּדְּבעֶתַּה
 ןהְל ימדקדמ ןולְבְקְת איש רקיו הבנו ןנתמ ןוחהת
 ז אָמְלָה אָכְלִמ ןיִרְמָאְו תונינת - :ינְחַה ּהֶרָשפו אמלח
 8 מ רַמָאְו אָכְלַמ הָנָע :הֶוֲחַהְנ הָרְשּפ יִהודְבִעְ רמאָי
 6 ה יה לבלב ןיגמ] ןתְנַא אדע יִד אָנֲא עֶדְי ביצי
 דהְדַח יננעְדוהְת אָל אָמְלֲחְַה יִד :אָתֹלַמ יִנמ אָּדוַאיִּד
 ה ןותנמ ה הֶתיִחְשּו הבדכ הלמו ןוכְתד איה
 ענו יל ורמֶא אָמְלַה ןהל אנתשי אנדע יד דע יִמְדָכ
 י ןיִרְמָאְ אְּכלמימַרְק אידשכ ונע :ינוחקת הרשפ יד
 הָיְוחַהְל לכי אָּכְלִמ תלמ יד אתשבילע נָא יתיאדאל
 לאש אָל הֶנְדכ הֶלמ טילשו בר ףְלמילְּכ יד לַבָללּכ
 Treas 1 הָריְִי כאְש אָּכְלַמ"יִד אתְלִמו :יִדְשְכְו ףשאו םֶטרַהילָכל

 יד | ןיהְלַא הל אכלמ דק ּהָוהְי יד יִתִא אל | ןֶרָהֶאָ
 ג: אָכְלַמ הֶנִד לָבָכילְּכ :יהותיא אל ארשבדסע ןוהרְדמ כ

 : לבב יִמיִּכַח לבל הדבוהל המַאו אנש ףצקו םִנָב
 יֵהֹורְבֲחְו .לאיה ועו ןילָטְקְתִמ אָימיִּכַחְו תַכְפנ אָתְדְו
 םכעטו אָטָע ביתה .לאינד ןיִדאַּב :הֶלָטקַתִהְ
 ימיּכְחְל הֶלָטְקְל קפנ יד אָכְלמ יד אָיְחְבטדבר ךויִרַאְל
 וט המדלע אכל אטילש .לויִראְל רֵמָאְו הנע ולֵבָּב
 ְךְיְרַא עֶדֹוה אָמְלִמ ןידא אכלמ םֵדָכְמ הָפְצִחַהְמ אָתְד
 הלךתע ןמז יח. אפכלמְךמ אָעְבּו לע לאלדו :לאינדל
 ו לאנד ןידא :אכלמְל היוחַהְל אָרְׁשַפּו
 :עדוה א אָתְלַ יִהֹורְבַח .הָירזעו לאשימ .היננחלו לא
 יד הנ אורל אימש הלא םֶדָקְדִמ אעבמל ןימַחְרו
 :'לבב ימיִּכַח רֶאְשדםַע יהורְבַחְו לאנד ןודְבֹוהְי אל
 נפ דרב לאינד ןידא ילג אזר אילילחיד אָזְחְּב לאנד ןידא
 הלאל ה
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 אָהְלֶאְיִד הָמְש אָוָהְל רַמָאְו לאנד הנע :אימש ּהָלָאָל כ
 די אָתרוכְנו אָתְמְכָח יַד אַמְלֲע-דע אלעד ְךֵרֶבְמ

 ןיכלמ הדעהמ אלמזו אגדע אנשהמ אוהְו :אוה הל 1
 ינדיל אָעְִנמו ןימיּכחְל אָתְמְכַח בֵהָי ןיכלמ םיָקָהְמּו

 = אָפשָחב הָמ עדי אָתְרְתְסִמו אָתְהיִמַע אל אוה :הֶעב לכ
 בשמו אָדוהְמ יִתָהָבִא ּהָלֶא | ל :אָרְׁש המע אָריֵהְנו 3

 יד יִנֵּתְעַדֹוה ןעֶבּו יל תְבַהְי אַּתְרּובְנּו אָתְמְכַח יִד הָנָא
 הָנְּד לבָקלָּכ :אְנתעדוה אָּבְלִמ תלמיד ףנמ אָניִעְב 4

 לבב ומיכל אָדְבוהְל אָּבְלִמ ינֹמ יד ךויראדלע לע לאנד
 לפה דָבוהֶתִלא = ומיכל הלירמַא ןכו | לא

 וירא ןידא ּוחֶא אכלַמל אָרׁשַפו אכל םֶדָכ הכ
 יָד ּהל-רַמַא ןכו -% םדק לאינדל לענה הָלְקְּבְתְַּ
 אָפְלַמְל אְרְשּפ יִד דיה יִד אָתולְנ ינֶבְדמ רג תַחְבְשַה

 רצאָששֶלַּכ הָמָש יד לאינְדְל רַמָאְ אכל הנע :עֶדֹוהְי 6
 הֵנְע וּהָרְׁשִפּו תיז היי אָמְלֲח ינְתְעדוהְל לכ ףךיתיאה לז

 אָל לאש .אַכְלַמיד .אָזְר רַמֲאְו אָכְלַ םֶדָק לאה
 :תָכְלַמְל היוחהל ןילָכָ ןירזג ןימטרה ןפָשֶא ןימיּכח

 אפלמל עדוהו ןיור 2 אִמְשְּב ּהָלֲא יתיִא םֵרָּב 8
 יוז מלה אממ תיִרָחֲאְּב אוהל יִד המ רצנדכובנ

 אָּמְלמ ֵתְנַא :אּוה הנ דבְּכְשמ"לע ךשאר 9
 אלנו הנח ירחא אוהל יִד הָמ וקלס ְךְבָכשמילע דינור
 יתיא"יד הָמְכְהְב אַל הנאו :אוַהל יִרְדהַמ דעדוה אור ל

 יח תרבד-לע ןאל יל ילג הנד אור אַּיֲחלְכומ יב
 ענה ּדְבְבלי ינייערו ןועדוהְו אָּבְלַמְל ארשפ

 ןכד אָמְלַצ אינש דח םֶלצ ולאו תה הוח .אָפְלַמ הָתְנֲא 1
 אֹמְלַצ אוה :ליַחְד הורו דלל םֵאָכ ריִתָי הוו בֶר 2

 השאר גורו הו היו
 ית רותי ף 29, | = ריחי ף. ע0. לָב2אנץ.24. ירק ארוהנו 2.

 יה ריתי צץ. 31. ירחי 4.
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 יהועמ ףַסְכ יִּד יֵהֹעְרְדְו יֵהְדֲח במ בהדדיד השאר
 33 יד ןוהנְמ יונר לורפ יד יהוקט :שָחְנ יד ּהָתָכְרָיְ
 % ןָבָא תֶרָזגְתִה יד דע תיֹוד הוָח :ףסח יד ןיקמו .לורפ
 אפסחו אלורפ יד יהולגרדלע אָמְלצְל תַחמו יריב אלדיד
 הל אָשָחְנ אָּפְסַח אָלְורּפ הָרָחְכ וקָ ןידאּב :ןיִמה תֶקָּדַהו
 אחור ןומה אָשְנו טיל"ירדאְךִמ רּועְּכ הו אָבָהָדְו אָפְסּכ
 תּומלַצל תֶחְמיד | אבאו ןוהל חַכְתשהדאְל רַתֲא-לכו
 % הָרשְפּו אָמְלָח הנד :אעְרַא"לַּכ תאְלִמּו בר רוטל תה
 גז הָלֶא יד איכלמ דלמ אָכְלמ הּתנֲא :אְָּלמיםְדְכ רמאנ
 38 בב ליבה אָרָקְו אֵפְקְתְו אָנְפִח אתוכלמ איִמְש
 ךדיּב בי אָמְשְףועו אָבְּב תי אָׁשְנֲאיִנב ןיִרֶאַד יד
 9 ךְרְתבו :אָבֲהְד יִד השאר אוה התנא ן והְלְכִּב ךטְלֶשַהְ
 יד ירָחֶא איִתיִלִת וכלמו דנמ אשרא is ובְלמ םּוקִת
 מ תוקְת איעיבר וכלמו :אערא"לכּב טלשת יד אָשָחְ
 אפ לַשֶחָוקדהמ אלְוְרפ יד לֿטְמילְּכ אָלְורַפְּכ הפיק
 4: הָתוֲחִיִדְו ועְרֲהְו קָּדַּת לאל עעֶרְמיִד אלןרפכ
 הפ ןוהנמו רֶחְפדיד ףסֲח ןוטנִמ אתְעְבְצאְו אילגר
 הבראה אלןרפיד אַתְּבִצנמּו הֹוָהת הֶניֵלפ וכלמ
 ₪ תָעְבְצֲאְ :אָניִמ ףסַחְכ בֵרָעִמ אָלְְרפ הָהנֲח יד לָבְקלָּ
 הוָהה אָתּוכְלַמ תַצקְדִמ ףסח ןוהנמו לורפ ןוהנמ אלגר
 4 םרָעִמ אלורפ תֹוַח יד הָרִיִבְת אוהת הָנמּו אפיקת
 ןיקְבד ו והלדאלו אָשְנַא ערוב הל ןיבְרְעְתִמ אְניִט ףסחּב
 : אָפְסַחְִע בֶרָעְתִמ אל אלְוְרפ יֵדְכיאַה הָנְד"םִע הנ
 44 יד ּוכְלַמ אמש ּהָלֵא םיקי ןונַא אוכל יד ןוהימוובו
 קָבִּחְשִת אל ןרחא םעל הָתּוכְלַמו לפחתת אל ןימלעל
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 :אָימְלַעְל םוקת אֹיָהְו אָתְוְכְלִמ ןיֶלאלָכ + ףסְתְו קת
 | ןדב אל" ןְבָ תַרְגְתא אָוטמ יַד תחי לבלב הז

 = .םר הָלֶא אָבַהָדְו אָפְסַּכ אָּפְמַח אָשָחְנ אור תֶכְּדַהו
 = אָמְלָח ביִצָו הנ יִכֲחַא אל יִד הָמ אָּבְלַמְל עדה

 יִלַּפְנ -צנְדכובנ .אָבל ןידאּב :הרשפ ןמיהִמו 6
 הָכָסנְל רמַא ןיחחינו הָחְנִמּו גס לאינדְלו יהופנַא-לַע

 ןופהלא יִד טשקדךמ רמָאְו לאנְדְל אָּכְלַמ הנע :הל וז
 אלְנמל תלכי יד יור הל :ןיבְלמ אָרְמּו יקל ּהֶלֲא איה

 ּבְרְבַר נג יִבר לאנדל אָכְלִמ נָא :הנד אָזְר 8
 ןְנְסבְרְו לָבּב תרְמילָּכ לע הטְלַשַהְו הלדבהי ] ןָאיגש

 ג ינו אָבְלמְִמ אָעְּב לאינדו :לבב יִמיִּכַח"לְּכ לע 9

 לאנָדְ וע דכעו ךשימ ךררשל לָכְב תניִרמ יד אפי
 :אָּכְלַמ עֶרְתְּב

CaP. OU. 2 נ 

 ןיפש ןיִמַא המור בהְדְיִד םֶלָצ דבע אָּכְלִמ רַצְנְדַכוְבְנ א
 :"ִלָבְּב תניִדְמּב ארד תַעְקְְּב ּהמיקַא תש ןימא יָת

 אננס נפרדה וׁשגכמְל חלש אצל רַצְנֶדְכּוְבְנו 2
 ינטלׁש לכו איְתְפּת אָירְבְתִד איַרְבְדג אירזגרדא אתוחפו
 רצנדכוכ) םיקה יד אמְלצ תָכנַהַל אתמל אָתְיִדְמ

 קצתוחפו אננס אלּפְררשחא ןיׁשנְכְתִמ ןיאָּב :אָכְלמ 3
 אתְניִדמ ינוטלש לכו איָתְפִת אירבחל אירבדג אירזגרדא
 לבקל | ןימאקו אָכְלַמ רַצְנְְכובְנ םיִקֲה יד אָמְלַצ תכנחל

 ןוכְל ליִחְב ארק אָזרְכְו :רָצְנדִכְבִנ םיִקַה יד אָמְלַצ 4
 | "לק מתי אָנְדעְּב :אינשלו אימא איממע ןיִרְמָא ה

 :רנפמוב ןירְתְנכְפ אָכְבכ סרתיק אָתיקורֶשמ אנְרק
 םיקה יד אָבֲהִּד םְלֲעְל ןּודְנְסתְו ןולפת ארמז יז לכו
 תעשה רנו לפי אלחיד"ןמ ו :אָּפְלַמ רָנְדַכוְבְנ 8

 אמרתי ה רש + 40 א ה,
 הדתי ד. 8. | ירק ןימוקו 94. השונד ירה צץ. 3. השטד ידה +, 2. יג
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 ז הב הָנְר לבְקדלָּכ :אָּתְדַקִי אָרט ןּותאדאונְל אַמְרֶתִי
 אהקרָשִמ אָנְרק לק איִמִמְִלְּ ןיעְמְש יֵדְּכ אָנמְ
 איִמְמְעִלָּכ ןיִלְפְ אמ יו לכ ןירְטְנסּפ אָכְּבַש סֶרְתִיִק
 רְַנְדּובְנ םיקה יִד אבְהְד םֶלַצְל ןיִרגְס אשל אמא
 5 ןיִאְְּשַּכ ןיְבְ וברק אנְמהּב הנד לבקדלָּכ :אָכְלַמ
 9 רְַנְדכיִבְנל ןיִרְמָאְו ונע ואיְדוהְי יָד ןוהיצרס ילכו
 י בעט תמש אָּכְלִמ התנא ֹוֲח מלל אכלמ אָכלַמ
 םרת'כ אָתיִקְרׁשִמ אנרק לק עמשי יִד שאליה
 םלצל דַגְסִיו לפי אָרמז ינ] לָכְו אינפו ןירתנספ אָכְּבש
 11 אר ןּתַאדאונל אָמְרְתָי ָךְגסי לפי אלדידְדמו :אָבָהַּר
 ג ןתדיבעדלע ןוהְתי ינמחיד ןיִאְדוהְי ןירבג יא :אָתְדיקְ
 -אָל דלא איַרְבִנ ונְנ דבעו ךשימ ךררש לבְּב תְנידְמ
 זבֶלַצְלּו ןיִחְלִּפ אָל ץיֶהְלאל םעט אָּכְלַמ לע מש
 13 רְַנְדכובג ןידאּב :ןידְנס אל תְמיקה יִּד אָבְהִּ
 ןידא גג דבעו ךשימ ףרדשל הָיְתַוהְל רמא אמחו ןגְרּב
 44 רַמָאְו רַעְנְדכּובְנ הָנָע :אָּכְלמ םֶדָכ יָתיֵה דלא אַרב
 ןֹוכיִתיִא אָל יהלאל וגְנ דבעו דשימ ךְרְרש אָרְצַה ןוהל
 וט ןה ןעֶּכ :ןִרְנְאָ תֶמיִקַה יד אָבֲהַּד םֶלָצְלּו ןיחְלּפ
 תנרק לק .ןועְמְשתיד אנלעב יד ןידיתָע .ןכיתיא
 לכ הָיְנִפמּוסו ןיִרּתנכְפ אָכְּבַש םְרֶתיק אָתיִקורׁשִמ
 ןודְנְסִת אל ןַהְו תדבעדיד אמלצל | ןודגסתו ןֶלּפַּת אְָרְמְ
 אּוָהדזִמּו אָתְדְקְי אָרְנ אא ןומְרְתִת אָתַעשּהַּב
 16 ּונְנ דַבעַ שמ ּךְַרש ונע .:יִדָיְדִמ ןוְכְנְבְישידיִד ּהֶלֵא
 הנד"לע אְנֲחנֲא ןיחשחדאל רצנדכובנ אכלמל ןיִרמָאְ
 גז ןיחְלּפ אְנֲנֲאיִד אְנַהְלַא יתיִא ןַה דָחּובְתַהְל םֶנְתַ
 אָכְלִמ דדידמו אתְדקי אנ ןואַאךמ אנתובתשל לכ
 18 -אָל ליָהְלאל יד אכלמ דל"אוהל יָד אֶל ןהְו בש

hanאנתיא ----  
 י דחחי צ 12, | ירק אינופמוסו מג. יריתי מג. יה ריתי .v.19 | יי ריתי + 7.
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 :דגסנ אָל תמה יה אָבַהְה םֶלָצְלּו ןיחְלפ אָנָתיִא
 יהופְנַא םלצו אמה ילמתה רַצְנְֶכוְבְ ןיִדאָב 19

 = אמל לַמָאְו הנע גג דבעו ךשימ ְךְְרׁש"לַ נַתְׁשֲא
 -יַרָבְ ןירְבנְלּו :ה הומל הזח יד לע הָעְבשדדִמ אוּתַאְל כ

 וג דבעו ךשימ ךררשל הָסָּפַכְל רמַא הליחב יד טיח
 ותַפְכ ךלא אָיִרְבְג ןידאָּכ :אָּתְדקְי אָרט ןותַאְל אַמְרמְל יו

 ויֵמְרּו וישב ןוהְתְלְבְרכְו ןוהישיטפ ןוהיִלָבְרסְּב
 תרלמ ידדמ הנד לבְקילָּכ :אָּתְדקִי אָרט ןותָאחאונְל 2

 יד ףלא איר היתי הוא אָנּתַאְו הָפְצְחַמ אָכלמ
 יד אָביֵבְׁש ןומה לטכ וג דָבְו ךשימ ַרְׁשְל מַה

 - דבעו ךשימ דרש ןיחתְלִת ךלא אּירְבת :אָרנ 9
 ןידָא :ןיתפכִמ אָּתְדִקִ :ארונדךןותאדהאונל ולפנ 24

 רַמָאְו הע הלֲהְכִתַהְב םָקְו ות אָכְלמ  רצְנדכּובְ
 ןיִתְפַכְמ ארונדאנל אָנימְר הָתְלִת ןיִרְבְ אָלַה יהורְבִדהְל

 הָנֲא-אָה רַמָאְו הנע :אכלמ אביצו אָכְלַמַל | ןיִרְמָאְוןיגְע הכ
 דאל לַבָחַו אָרנאֹגְב ןיכלהמ ןיִלָש הָעְּברא ןיִרְבּג ה
 :ןיהלָא-רבל הַמְּד איעיִבְר יַד הורו ןוִהְּב יִתיִא
 זדנַע אָּתְדַקִי אָרּנ ןִּתַא תל רצנְדכובנ םֶרָק ןידאּב
 איל אהא יהודְבע ונְנְידְבַעַו ךשימ ךרדש רמו
 אוגךמ וגְנ דבעו ךשימ דרדש ןיקפנ ראב תְאְו קו

 ירבדִהְו אתוחפו אננס אָנְפְַּרְׁשַהַא ןישְַּכְתִמּו :אָרנ יז
 ןוהְמְׁשְנְב ארנ טלש"אל יד ףלא יַרְבנל ןח אכל
 הירו אש אל הילס ךרְחְתַה 'אָל ןיהשאר רעש
 ןיהַהְלֶא רָב רַמָאְו רַעְנְרכּובְנ הג :ןוהָּב תֶהֵע אָל רו 8

 עק הכַאלמ חלשהיד ו דבעו ךשימ ךברשדהיד
 ובהיו וינש אָכְלמ תלמו יהולע וצחרתה יה יהודבְִל
 ןהל ּהֶלֲאלְבְל .ןודְגְסידאְלְו ןוחלפידאל יד ןוהלמשנ

 ןוהחלאל
 "רוחי ץ. 28. ירק האלע +. 6. ירק האעיבר לג. יי ריתי צ. 21. ירק ינתשא צץ. 9.
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 ג יָד ןְְְׁו הָמֲא םֵע-לָב יד םעֶמ םיש נמו :ןוהֲהְלאל
 | אונ דבעו ךשימ ךרהשדיד ןַהְלַא-לע לש רמאו
 תיא אֶל יִּד לֹבְקילְכ הותשי יל) התיבו דבעתי ןימדה
 ל תָּכְלַמ ןידאַכ :הָנְדכ הָלְצַהְל לכד ןְרַחֶא הָלֵא
 :לָבְּב תנידמב וננ דבעו ךשימ ךררשל חלצה

 ןיִרֲאָדיִד אנשל אָיַמְא אימממ-לכל אָכלַמ רצנדכובנ 31
 ימע בע יד אָיהְמתו אָיַתָא :אנשי ןֹוכְמְלׁש אטרַא-לכב 2
 ןיִבְרְבַר הַמֹכ יהֹותֲא :היוחהל יֵמָדְכ רפש אלע אַהְלֶא 9

 ּהנְמלׁשְו םלע תוכְלַמ התוכלמ יפיק הָמָּכ יהוהמתו
 :רָרְו רָע

64 JF. ד 

 2 א םלח :יִלְכיֵהְּב ןנעֶרְו יתיבכ תה הָלש רצְנדַכוְבְנ הָנַ
 :יִננלַהְבְי ישאר יוזְחְו יבכשמהלע ןירהרַהְו ִנלֲחְדו תֶח
 3 רֶׁשְפיַד לָבָב יִמיִכַח לָכְל ימדְק הֶלָעְנַהְל םֵעַט םיִש נמו
 + אידׂשַכ אָיִפְשֶא אָיֹמְמְרח ןיִללָע ןידאב יעדי אָמְלְח
 ןיעְדוהְמיאְל הָרְשפו ןֹוהימָדָק הָנֲא רַמָא אַמְלָחְו אירזנו
 ה רַצאַׁשטְלּכ הָמשדיד לאנְּד ימדְק לע ןירחא דעו :יל
 יהוְמָדָק אמלֲחו הב ןישידק ןיהלַאדחור דד יִדָו יהְלֶא םֶשְּ
 6 חור = תַעְדִי נא ויד אָּיַמְמְרַח בָר רֶצאׁשמלב :תַרַמַא
 -יד ומלח יזח ךל סגאדאל ורדלבו ךב ןישידק ןיַהְלֲא
 ז זריזה הָוח יִבכְׁשמ"לַ ישאר יוזחו רָמָא הרשפו תִוָח
 8 ףָכְתּו אְָליִא הָּבְר :איגש המורו אָעְרַא אֹנְּב ןליא לא
 פ הִיִפָע :אָעְראלְּכ ףוסל ּהָתוזחנ אימשל אטמי המורו
 | קלטה יהותחת ּףבדאְלכל מו איגש הָבְנִאְו ריפש
 = ןיזתי ףמו אמש יִרָפַצ ןורדי יהופְנִעְבּו אָרְּב תויח
 י ריִע ולָאְו יבְכשמדלע ישאר יִוְחַּב תיוה הֶזח :אָרְשְּב

 שידקו ו ~-:
 ףיסנ חתפ +. 2. 8. חנתאב חהפ +. 2. יד ירק האלע + 32. ירק ןיריד 31. ירק ולש ז.29. יג
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 אָנליִא ּוּדַנ רֵמֲא ןכו לִיַחְב ארק | :תֶחְנ אָימְׁשְדמ שידק| וג
 ךמ אָתְויַה דָנִת ּהָבְנֲא ּורֵּדַבּו ּהָיְפָע ּורָּתַא יהופנע וצַצְו

 אָעְרֶאְּב יהושרש רקע םרְּב :יַהופנעומ אירפצו יהוה 12
 ללטְבּו אָרְב יה אָאְתַרְב שחנו לוְרפ"יד רוסָאבו וקְבְש

 ָבְבְל :אָעְרַא בשעב הָקְלַח אָתְיֲח"םִעו עטי אימש 9
 ןנדע העְבַׁשְו הל בה אויח בכלו ןשי אָׁשְנֲאְדמ

 ןושידק רמאמו אמְנִתְפ ןיריע תַרֶנְּב :יִהולֲע ןופלחו 4
 איִלְע טיִלשדדיה איה עדנה .תרבדדדע אתלאש

 םיק םיְִנַא לפשו הת אָבְַי יִדְדִמְלו אנא תוַכְלמְב
 הָתְנַאְו רָצְנְדְכִבְנ אָּכְלַמ הָנִא תיִזח אָמְלָח הָנִד :הֹיֵלֲע וט

 יַמיִכַחהלְכ ו יה טבְקלְּכ רַמָא | אָרְשּפ רצאשטְלּ
 יִּד לֵהָּכ התְנָא ינמועדוהל | ארשפ ןילְכידאל יעוכלמ

 רַצאְׁשמְלַּב המשדיד לאינד ןירא ב ןישידק ןֶהְלֲאדַהוְר 6
 רַמָאְו אכלמ הנע הנלהבי יֵהניִעַרו אָדֲח הָעָשְּכ םמותשא
 רַצאׁשְמְלּב הנע ְךְלָהבִי-לַא ארשפו אַמְלֲח רצאִׁשמְלְּב

 אְנְליִא .: רעל ּהָרשפו דיאנשל אָמְלֲח יארְמ רמָאְו גז
 ּהָתֹזֲחַו אימשל אֵמְמִי המורו ףֶקְתּו הָבִר יד יח יד

 -אלכל ןוזמו איגש הָבְנַאְו ריפש הפ :אערַאדלָכְל 8
 ירפצ ןנבְׁשִי יהופנעבו אָרְּב תויַח רדת יהותחת ּהָּב
 ךָתּוברו ּתְּפְקִתּו תיֵבְר יִד .אָּפְלַמ .אּוהדהַתְנַא אמש

 אָוח ידו :אָעְר סל דנמְלׁשְו אמל תמו תֶבְר כ
 אָנְליִא ודג רַמָאְו אמש-ךמ | תֶהְנ שידקו רע אֿלמ
 רוטָאָבּו ּוקְבָׁש אָעְרַאְּב יהושְרֶש רָע םרּב יהלּבַחו
 עַבַמָצִ אמש למבו אָרְב יד הֶאְתַדְב שמנו לזרפהיד
 ייֵהֹולֲע ןופלח ןינדע הָעְבשדיד דע ּהָכְלֲח אָרְּב תויחדמעו

 יאָרְמ"לַ תַמְמ יִּד איה ָאיָלְע תרז .אכלמ אָרְׁשַפ הָנְ גו
 אכלמ קח ה יח:

 הריתיצ.15. | = ריתי 6. הריתי 4. ירק האלע ז.14. | ה דחי צץ. 6

 3 ריתי 010. יא ריתי ל. הםוקמב אץ 16. יה ריתי 4. יה םוקמב א 4
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 22 הוָהְל אָרְּב תויַהמִעְו אָשְנִאְדִמ ןילרט ךלו :אָּכְלַמ
 ףל אמש לטמּו ןומעָטי דל ו ןָרותְכ בש ךְרֹרְמ
 יד עּדְנִת יִּד | דע דלג ןופלחנ ןינדע הָעְבְשְו ןיִעְּבַצִמ
 : התו אָבְצִי יִדְרְִלו אָשְנִא תוכְלַמְב אלע טיִלָש
 23 דותוכלמ אָנְליִא יד והושְרַש רשע קפל ורמָא יֵדְ
 24 אָּכְלִמ ןֶהְל :אָימׁש ןָסילש יִר עדנת יִדְדִמ אַמיק =
 ןֵחמְּב ְךֶתָועו קְרִפ הקצב ךומחו דילע רפשי יפלמ
 הכ רְַנְדַכּובנ"לע אָמְמ אָלְּפ :ךַתְולָשל אָּכְרא הlוָהּת ןַה ןינע
 ג אָתּוכְלַמ לכיה"לע רֶשַעיִרִת ןיחרי תצקל  :אָכְלמ
 ₪ איִהאָד אלה רַמָאְו אָּכְלַמ הנע :הוה ךלקמ לבב יד
 ינסח ףֶכְתָּב וכלמ תיבל ּהָתַנְב הנאיַד אָתְבַר לבב
 5 אמשךמ לכ אָּבְלִמ םפָב אָתְלַמ דש :יִרְדַה רקילו
 :דנמ תדע אתוכלמ אָכְלַמ רענְדכובנ ןיִרְמָא ךל 55;
 % אַבְשִע ךְרדְמ אָרְּב תויחיסעו ןיִדְרְמ ל אָׁשְנאָדמ
 יִּד ו דע דילע ןופלח ןיגדע הָעְבְשו ןומעטו דל ןיִרֹותְכ
 אָבְצידיִד ןמְלו אַׁשְנֲא תוכלמב איִלַע טיִלְׁשיִ עְּנִת

 ל אָשְנאְִמְו רצָנְרכּובְנ"לַע תפס אָתְלִמ אָתַעש הב הני
 עבטצי ּהַמְׁשג אימש לטמו לְכאְי ןיִרֹותְכ אָּבְשִעְו דירמ
 31 תצקלו :ןיִרּפִצִכ יהורפטו הָבְר ןִהְׁשנְכ הרעש יִּד דע
 ילע יִעְדנמּו תל אימשל \ ינוע רַצנדכובנ הָנֲא אמו
 הנמל יד תרדחו תחְבַש אָמְלע יחְלותכרב יְלְעְלובו
 9 לכ אָעְרַא יִראְדְדלְכְו :רדו הדדכמ ּהָתּוכְלַמּו םלָע ןטְלָש
 אָלְו אעְרַא יִרָאְדְו אימש ליִחְּב דֵבְע הָיְבְצִמְכ ןיבישַח
 ₪ תנמז"הּב :תדבע המ הל רמאוו הדיב אַחמחיִ ותא
 יע בתי יו ירדה יתוכלמ רֵהיִלְו יִלָע בתי \ יעדְמ
 - וברו תנָקְתה יִתּוכְלמדלַעְ וב יִנָבְרְבִרְו יִרְבְדַה ילו
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 5 .CAP 4. 5. ה ד לאינד 1914
 םמֹורְמּו חַּבַׁשְמ רַצְנְדַכְבְנ הא ןעְכ :יל"תפסִה הָריִּתַ 4 7

 הָתָקְרֶאְו טושק יַהודְבַעִמ"לְכ יד אמש ָלַמְל : רדַהְמּ
 :הֶלְפְשַהְל לכי הגב ןיִכְלְהמ ידו ןיד
 6. ה 1

 לכקלוףלא יהּנְבְרְבַרְל בר םֶחְל דבע אָּכְלַמ רַעאַׁשְלַּב א
 הרמה םעְטּב | רַמֲא רַצאָשְלִּב :הָתְׁש אָרְמַח אָפְלִא }

 רצנדכוכנ קפנה יִּד אָּפְסַכְו אָבְהִד ינאָמְל היתַהְל
 אָּכְלִמ ן ןהְּב ןותשוו םֶלְשּוריִב יד אָלְכיִהְדמ יהּובַא

 אָבַהְד ינאָמ ויתיה ןיראב :ּהָתְנחְלו ּהָתְלְנש יהּונְבְרְבְַו 5
 ויתְשאְו םֶלשּוריב יִּד אָהְלֶא תב אְלְכיִהְִ וקָפְנַה יד

 אָרְמַח ויִתְשַא :ּהתְנְחְלו הָתְלְנש יהֹונְבְרְברְו אָּכְלַ הב +
 תשא אלורפ אַשָחְנ אָּפְסַכְו אָבֲהַּד יהְלאל וחש

 לבל ןֶבְתַכְו שנָאדדנ יד ןַעְּבְצֶא פְנ אטעשדהב :אְנְבַאְו ה
 אכל אָכְלַמ יד אָלְכיַה לֵתְכִּד אףיגהלע אָּתְשבְ
 יהונש יוז אָּכְלַמ ןידֶא :אָבתַכ יִד אָדְי ספ הָחפ
 אָד התְבְּכראְו ןירתְשִמ הצרח ירטקו הלהב יהו

 איִדְׂשַ איַפְׁשַאל הֶלְעַהְל ללב אל ארק שק אדל 7
 שֶנָאילָכ יִד לּבְב ימיכחְל ו רמו אלל הע ארז
 שבלי אנגְרא נחי הרשפו הנה הָבְתְ הָרְקיִד
 :טְלְׁשִי אָתּוכְלַמְב יתְלתו הראּוצהלע אָבַהְדִִד אָכונְמַהו

 ארקמל אָבָתּכ להכל אָּכלִמ ימיכח לכ לע ןידָא 5
 לעאשלב אָכְלַמ ןידא :אָכְלַמְל הָעְדהְל אָרְשַפּו
 ;ןישְבִּתשִמ יִהּנְבְרברְו יהל ןיגש יהְויִו לְּבְתִמ איג
 אְְתְׁשִמ תיבְל יהונְבְרְברְו אָּכְלִמ ילמ לבְקְל אָתְּכְלמ \

 -לא יח מל אָּכְלִמ תָרַמֲאְ אכל תנע תַללִ
 ִתּוכְלַמְּב רבָנ יתיא :'נתשיילא יו דנויער לולָהְב י ג
 יד 8

 יה םוקמב א ₪4. ל דיחי ץ. 8 | ירק אכיגמהו ₪4. ירק יאדשכ צ. 7. ירק הקפנ צ. 5. ה
 " דתי i יל דוחיו חנתאב חתפ +. 0.



. 565 DANIEL CAP. 5. ה 

 נְפְלְכְשְו וריהנ ובא יִמויְבו הב ןישידק ןיִהְלֶא ור יד
 רַצְגְרַכְבִ אכלמו ּהּב תַהָכּתְׁשַה ןורלַא"המכחב הָמְכָחו
 ךּובֲא מיקה ןירמ ןיאְרְשּכ ןיפשֶא ןיממרח בֵר ובא
 ְתְלְכְׁשְו ענו אָרתַו חור יד לבְקלְּכ :אָּפְלַמ
 תַחַכָּתְׁשַה ןירטק אֵרְׁשִמּו ןֵדיַחֲא תוחאו ןיִמְלַח רשפמ
 לאנד ןעּכ רצאשטלב הָמָשדמְש אָּכְלַמיָד לאינדב הב
 םֶדְק למה לאנה ןידאב :הְוָהַהִי הָרְׁשֹפּו יִרְקַתִי
 דוד לאנד אוהדהתנא לא'נדל רמו אכלמ הנע אכלמ
 :דוהירמ יבא אָכְלַמ יִתְוה יד דיי יד אָתּולְנ נב
 ג4 הָמְכָחְונתְלְכְש וריהנו כ ן ןיהְלַא חור יִּד לע תַעַמשְו
 ומ איפְׁשֲא אימיכה ימדק ולַעקןעְכו דב תַחְבְתְׁשה הרי
 ןילֲהְכיאָלְו נֵמעֶדוהְל הרשפו ןורקי הָנָד הָבָתְכִִּד
 "לכוד לע תעמש הנאו :היוחהל אָתְלַמירׁשְּפ
 אָבְתְּב לבת וה כ אַרְׁשמְל ןירטקו רשפמל ןירשפ
 דיה אָכֹנְמַהְו טלה אָננְרא יֵנֲתּעְדֹוהְל ּהָרְׁשַפ אלקמל
 :טְלְׁשִת אָתוכְלמְב אתלתו ךראוצ"לע אָבַהְד
 גז ןיוהְל ךל ךַתְנְּפִמ אָּבְלִמ םֵדָכ רמאְו לאֹנָד ה ןידאּב
 אָרְשפּו אָּכְלַמְל אָרְקֶא אָבְתִּכ םֵרָּב בה רחאל תי
 5 אָתוכְרו אתוכְלמ אלע אָהְלֲא אָּכְלַמ התנא עדו
 ופ יד אָתובְרְִמו וב רצְנדכבנל בָהְי אְָדַהְו אבק
 -ןמ ןילסדו ןיעאו ה אינָשְלְו אימא אממ לכ הציבה
 אמ הָוָה אבְצ הותדידו לטק הוה אֹבְצ אֹוָהיד יהומדק
 :'לפשמ אה אבְצ אוהיו .םירמ הָוָה אָבְצ הוד
 כ אָסְרְכְִמ תַחְנַה | הרוהל תפקִּת ּהָחּורו ּהֹבבְל םֶר יִדְכּ
 גג דירט אָשְנָא יְּבְדִמּו :ףנמ ויָרְעַה הדק התוכלמ
 ןירותכ אָּבַשע הרודמ אָידְרעְדםַעו יש אָתויהדמע וּהַבְבלְו
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 | = ִד עדויד רע עפטצי המשנ אמש לטמו המעט
 | = םֶקְהְיאַבצִי יֵּדְמְלּו אָשְנִא תּוכְלַמְּב ָאילֲע אָהְלֶא טיל

 | "לָּכּךַבְבִל ְלִפְשַה אק רצאשל הרב התאו :היָלֲע פג
 | ממורה | אָימְש אָרְמ"לְַ :ָתְעַ הָנְדִיָכ יד לק 9

 ךינכרברו התנא ךימדה .ויתוה הייה אנאָמלּו
 אָבַהְדְו אפס יקלאלו ןוהְּב ןיתש אָרְמח ךַתְְחלּודתֶלְנש
 אָלְו ןיעְמשדאלו ןיוחדאל יד אָנְבַאְו אָעֶא אָלְורפ אָׁשָחְ
 ךֶּתְחְרֶאילְכְו ּהֵדיִּב ךְתְמְשְניִד אהלאלו חבש ןיִעְדְ

 אייד אָקִפ חיקש יהימרקְמ דאב תרה אָל הל 4
 המ אנמ םישר יד אָבְתְכ הָנְדו :םישר הָנְד אָבְתְכּו הכ

 אָהְלַאדהְנמ אמ אקלמ רשפ הנד :ןיסרפו לקת
 תחְכְתְשהו אָנְזאָמְב אָתְקְקִּת לק ּמְלְשהְו ךתּוכלמ יז
 :םֶרֶפּו יִרָמְל תַביֵהְו ךֶתּוכְלמ תַסיִרפ םֶרָפ :ריקַה 8
 אָנעְרַא לאֹנָדְל ושכלהו רַצאָשְלִּב רַמָא | ָדאָּב ל

 אָֹהְלייַד יהולע ּוורְכִהְו הראוצילע אָבָהְדיִד אָכְֹמֲה
 רַצאשְלַּב ליטק אְָלַלְּב הב :אָתּוכְלַמְב אָּתְלַת טיִלׁש
 :איִדְשכ אָכְלמ

5 

 ו

Car. VIL. \ 

 :ןיתרתו ןיתש ןנש רֶבָכ אקוכלמ לבק אידְמ תר
 אָינְפררֶשהַאק אָתוכְלמדלע םיקחו שורה םֶדָק רפש
 ןוהנמ אלע :אָתּטְלמלְבְּב ןוהל יד ןירשעו הֶאִמ
 אינפרדשחא ןיהלדיד ןוהמ דח לאה יד הָתְלִּת ןיכְרְס

 ןידא :קנ אוהלדאל אָּכְלִמּו אָמַעט ןוהל ןיִבֲהְי ןילא 4
 "לכ אינפרדשחאו איכרפ"לע חצגתמ הוה הָנד לאה
 --2ַע התומקהל תישָע אָּכְלַמּו הָּב אָריִּתִי חורייד לְבָק

 הלב ויה אנְמְְַשַחַא איכר ןידא :אָחוכְלמילּב ה

 שש ₪ .
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 ;רֶתיִחְׁשּו הֶּלֵע-לְכְו אָתּוכְלַמ דצמ לאנָרְל הָחְּבְׁשַהְל
 לָׁש-לָכְו אה ןמיִהְמיִ טבְכילְּב הָחְכְשַהְ ןלכהדאל
 6 ןילמָא ךלא אירבג ןידא + הול תַחַכְּתְׁשִה אָל הָתיחְׁשּ
 אְנֲהכְׁשַה ןהְל הֶלַעְלְּכ הנֶ לאל הכְׁשַהנ אֶל יד
 ז ןלא אנפְרְַׁשַהַאו איכר ןידא :ּהֵהְלַא תֶדְּב יהל
 ןימלעל אקְלמ שורד הל ןירמא |כו אָכְלמיע ושנה
 8 אינפרדְשחאו אננס אָתּוכְלַמ יכְרְס | לָּכ יטעָיְתַא ֹויֲח
 יד רסֶא הָפָקִתְלּו אָבְלמ | םיק המיקל אַתְוחְפו איַרְבְדַ
 הל ןיְִלּת ןימוידדע שנא הָלֶאזלְּכְומ עב - אבידל
 9 םיִקָּת אָּכְלַמ ןַעְּכ :אָתְויְרַא בֶנְל אָמְרֶת אָכְלמ ךנמ
 סֶרָפּו יֵדֲמתָדְּכ הינשהל אָל יד אֵבָתּכ םֵׁשְרַהְו אָרְסֲא
 י אָבְתִּכ םשר שוירד אָּבְלמ הנח לבקלְּכ :אָּדעֶת אָליִד
 וו התיבל לע אָבָתַכ םישרדיה עדי יב לאינדו :ארְסַאְ
 הָתְלֶּת נמו םֶלָׁשִהְי דְַנ ּהתיִלְעְּב הל חית ןיוכו
 םָרָק .אדומו אָלַצְמּו יהובְרְּבלִ רב אה אָמֹוְב
 3 ןידָא :הָנְּד תמדקדמ דבָע .אָוָהדיה לבל ּהָהְלֶא
 םֶדְק ןנחתִמו הְָּב לָאְדְל וחּפְשהו ושגרה דלא אב
 13 רֵכָא-לע כלממְרק ןיִרַמָאְ וברק ןידאּב :ּהֵהְלֲא
 "לבד אֵעְביייִד נא לכי יִד משר רֵסֲא אה אקלמ

 םֵרָפּו יִדָמתַדכ wi אביי רַמֲאְו אבל הנע אָתְרא
 + לאנד יד אָבְלמ םֶדָכ ןיִרֹמֲאְו וִנַע ןידאּב :אָּדְעֲת אלי
 םִעט אָּכְלמ ךיִלָע םֶׂשאָל דּוהי יַד אָמולנ יִנְּבְִמ לד
 :ּהתּועְב אָעְּבאמוְּב דִתְלת ןינמזו ףמשר יד אָרְסִאדלִעְו
 וט לו יִהולָע שָאְב איש עַמְש אָתְלִמ יֵדְב אָכְלַמ ןַא
 רָקִּתְשִמ הָוה אָשְמש יִלָעִמ דעו התובןישל לָּב םש לא
 15 ןיִרְמָאְו אָכְלמ"לַע ושגרה ךלא אירבג ןידאב :ּהָתולָעַהְל

ANNאכלמל ה  
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 קו רָמֲא"לְכייִד םרָפּו יֵדָמְל תָדייַד אָכְלַמ עד אָּכְלַמְל =
 רג אָּכלִמ ןידאב :הֶיִנשהְל אָל םיִקָהְי אָּכְלַמריִד וז

 אָכְלִמ הנע אַתְרֲא יד אָּבְנל מרו לאנבל ויתיהו
 אוה אָרידְתְב הל"חלפ התנא יד לא לאנְדְל רמו
  8הָמְתַחְו אָּבִג םפ"לע תַמְׂשְו הָדַח ןֶבֶא תִיְתיֵהְו ְדנבְִׁשְי
 ובְצ אנשתדאל יד הונְבְרְבִר תקְבי ּהָתְקְזעְב אָּכְלמ
  9-אל ןוחדו ומ תַבּו הלכיהל אָכְלַמ לוא ןידא :לאנָדְּב

 אָכְלַמ ןידאּב = :יהולע תדנ ּהָּתְנשְו יהומדק לענה כ
 אַתְויִרַאיִד אבנל הלָהְּבִתהְבּו אָהננְּב םוק אררשב

 הנע קו ביצע לקּב לאינדל אָּבנְל ּהָבְרקִמכו :לזא יו
 יד דהְלֶא אָיַח אָהְלֲא בע לאְנִד לאינדל רמא אָכְלַמ
 :אתהַאדמ ךתובישל לכה ארידתב הלחלָּפ התנא
  5יהְלֶא יח ןיִמְלֲעְל אָכְלַמ לָלמ אכלמדםע לאינד לידא
 יכַבְקלָּכ ינולּבַה אָלְו אָתיְרַא םפ נסו הכָאלמ חלש
 הלבה אָכְלַמ דימְכ ףָאְו יל תַחַכּתְׁשַה כז יִהֹומְדַק יד
 ₪ לאנד יהולע באט אינש אכלמ ןידאָּב :תֶדְבַע אל
 ילָבָחלְכְו אמ לאנד קפה אב הָקסנְַל רַמֲא

 ויתיהו אָבְלמ רמאנ :ההְלאב ןגיַה יד ּהָּב חכְתְׁשַהדאָל הב
 אָ בְָלּו לאנד יד יהוצרק ולכאדיד ךלא אַרב
 -יִד דַע אָבְ תיִעְרַאְל וטמדאְלְו ןו ןוהישְנ ןוֵהינְּב ןונא ומר

 שָויְרִּד דאב ::ּוקּדַה ןוז והימרגדלכו אתר ןוהְב וטלש א
 -לכב ןירָאְדְיד אשל אימא איממעזלכל בֵתָכ אָכְלמ

 :אָושי ןוכמְלש אָעָרֲא גז  AL-כֶבְּב | יִד םַעַט םיש למדה
 -יד הָהָלֲא םדקדמ מ ןילחדו | ןיִעאְז ןוהל יתוכלמ ןַמְלֶש
 הָתוכְלַמ ןיגלפל טיקְו אח אָהְלֲא | אּוהייד לאנה
 טבעו לַצַמו שמ :אָפופדדַע הָגְמְלָשְו לָּכַחְתִת אליה

 יש "וש  rueןיתא
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 ךידמ לאנד בנש יד אָעְראְבו אמְׁשִב ןיחמתו ןיִתָא
 תוָכְלמְבו שירד תּכְלמְּב הַלְצַה הָנִד לאנדְו :אָתְהא
 :אָוְכְרַפ שֶרוּכ

J) 2 

Cap. VAT 

 יוזחו הוֲח םֶלָח לאנד לָבְּבְךֶלַמ רַצׁשאָלַבְל הָדֲח תב
 :רַמֲא ןילמ ׁשאָר בַתְכ אָמְלָח ןיִדאַּב ּהבְּכְשִמ"לע השאר
 וראו אילילזםע יֲחְּב תה הֶזַח רַמָאְו לאָנָד הנע
 ןח עפראו :אָּבְר אָמיִל ןָחיִנְמ אמש יור עבר
 היראָכ אָתְיָמְדִק :אָדְדִמ א ןינש אממ ןקלס ןָבְרַבִר
 תליטנו היפנ וטירמ"יד דע תיִוה הוָח ּהֶל רשנדיד ןיפנו
 :הל ביהי שנא בֶבְל תַמיִקָה ׁשֶנֲאּכ .ןלנר-לע אַעְרַאדִמ
 המָקָה דַח"רמְשִלְו בלל הָיִמִד העת יִרָחֶא הֶיֵח יראו
 ילָכַא ימוק ּהל ןיִרְמָא ןִכְו היִנש ,ןיּב ּהַמְפְב ןיעלמ תלת
 רמְנַכ יִרָחֶא וראו תיִוה הָוֲח היד רַתאָּב :אוגש רֶשְּב

 איה ןישאר העבר הלכנ-לע ףודיד עֶבְרא ןיפנ הלו
 אליל ּוחְּב תיוק הוָה הָנְּד רֶתאָּב :הָל םיִהְי ןַמְלְׁשו
 ןינשו הָריתַי אפיק יִנְסִמִא טְליִחְּד 'עיבר הַָח ור
 ילנרְּב אָרְאְשו הָקדמו הָלְכֲא ןְכְרְבַר ּהָל לרפי
 ןיגרקו .הימדק יִד אָתיִחילָכְדמ היְנַׁשְמ איהְו הָסּפְר
 הריעו ירחא ןרק ולאו אנרקְּב תיִוה לטתשמ :הל רׂשֲע
 ךמ ֹורְכְעְתֶא אָתְיְמְדק אינרקדמ תלת זו ןוהיניב .תקלְס
 "ללַמִמ םפו אָרְדאְנְְקְּ אָׁשְנֲא נע ןינימ ולאו המק
 בתי ןימוי קיִּתעו וימר ןֶוְסְרֶכ יִּה דע תיֹוה הֶזָח :ןברבר
 ּהָיְסְרֶכ אָקְ רַמעְּכ השאר רעְׂשּו רוח גְלְתַּכ | שובל
 קפְנְו ךגְנ רוטיד רֶהְג :קָלָּד רני יהולגְלג רוגדיד ןיִביִבְש
 יהומדק ןובר יּבְרְו הָנושְמָשי םיפלא ףלא יהומדקדמ
 ןומוקי שב רו
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 לאב תיוק הָוָר ּוחיִתְפ ןיִרְפְסִו בקי אקד ןומוקי גג
 רע תה הוה אָללמִמ אָנְרכ יד אְַברְבִר אילמ לקְךמ
 אָשֶא תדקיל תַביַהְ הנ דבּוהְו אָתְויַ .תליטק יד

 ןהְל תהי ןַַחְב הָכְרַאְ הנמלט ויִּדָעָה אָתְיֲח רָאְׁשּו ו?
 ייפ וראו אלל יִזחְּב תיוה הוָח :ןדעו ןָמְזדע 3

 | זדטְמ אמו קיתעידע אָנָה הָתֶא שָנַא רֶבְּכ אָיִמְש
 | ככ וכלמו רקר ןטלש בה הלו : :יהוכְרקה יִהיְמְְקּו 4(

 םלָע ןטלש הּנמְלש ןוחלפי הל אנשל אָיְמִא אממ
 | תירְכְתֶא :לֿבחתת אליה ּהתוכלמו הרי אל-יד וט

 תכרק :יננלהבי ישאר יהו הנד נב לאנד הנא יחור
 | זרֶנדלְבלע הנמ אֵעבֲא אָביִצְו אימַאקְדמ רח"ל

 | אָתְבְרְבִר אתַויח ןילא  :ינעעדוהו אָיִלְמ רשפו ילדרמַאו גז
 ולב :אָעְראְִמ ןומוקי ןיכלמ העבר עּבְרַא ןינא יד ו

 | דעו אלעד אתוכלמ נחי וע ישידק אָתּוכְלַמ
 | אָתְשיִבְר אתויח"לע אָבְַיִל תיבצ ןידא :אימלע םָלָע 9

 :לזרפדיה היִנָש הרי הליחה ןו ןהְלָּכִדִמ הָיְנָש תוהחד
 :הספר היִלְנרְ אֵרָאְׁשּו הקדמ הָלְכִא שחְנהיד הירפמו

 | לבג תמלס יד יִרֲחֶאְו השארב ה רשע אינרקדלעו =

 "ֶלַמִמ טפו הל ןינעו ןפד אנרקו תַלִּת הימדקדמ
 ןפד אנרקו תיוה הָח :ּהָתָרְּבַהְִמ בר ּהָוַחְו ןְבְרְבַר ו
 קיִּתַע התא דע :ןֵהֶל הל ןיִׁשידקםע םָרָק אָדְבָע 2

 אתוכלמו הממ אָנמ נול ישידקל בה אָניִדְו אימי
 איעיבר וכלמ אמיעיבר אָתויַח למִא ןפ :ןישידק ּוָפֲחָה 5

 -לָכ טכאתו אָתְוְכְלמ"לָבְמ אנשת יִּד אָעְראְב אֹוָהּת
 התּוכלַמ ּהָנִמ רשע אינְרקְו :הָוקְדת ּהָנָּודְת אָעְרַא 4

 | אנשי אּוהְו ןהירַחַא סוס ןְרָחָאְו ןימקי .ןיכְלמ הָרְׂשִ

 * דוהי 44. "דחי .ibid הדתי גג. ףדתיצ 4%. פסב חתפ צ. 14. 6
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 וכ אלע רַצְל ןלמו :לֵּפְׁשַהִי ןיכלמ הָתְלְתּו אימדקךמ
 תו ןינמז הנְׁשַהְל רָבְסִיו אלבי ןינוילֶע ישידקלו למ
 בתי אנידו :ןדע גלפו ןינדעו ןדעדדע הב ןּובֲהְיְת
 גז אתוכלמו :אַפוסידע הדְבוהלו הדָמשַהְל ןוּדעֶהְיּהנְמְלָׁשו
 תביהי אָימְשילָּכ תחת תֶוָכְלִמ יד. אָתוברו אנטלשו
 אנֲמְלְׁש לכו םֶלָע תוכְלמ התוכלמ ןינילע ישידק םנל

 הָנֲא אֵתְלִמִייַד אפוס הָכיְרַע :ןּועֵּמַתְׁשו חלפי הל 5
 אתְלמו יל ןנתְׁשִי לי ינלָהְב ינויער | אינש לאנד

 :תֶרְ בלב
CaP VOL ח 

 א יֵלֲא האר ןוזח ךלמה רצאׁשְלַּב תּוָכְלמְל שולש תֶנָשּב
 : ןח הֶאְראְו :הָלְחַתַּב ילא הרה ירא לאלה ינא
 הנד םֶליְִּב רשא הרכה ןשושכ יאו יתארכ יה
 3 יִנָע אָשִאְו :ילוא לבואילע יִתייָ נאו ןוזְחְּב הָאְרֶאְ
 םִיָנְרְק ולו למאה ינפל דמע דא ליא ו הנַהְו הֶאְרֶאְו
 ההבנה תנׁשַהְִמ הָהֹבְג תַחַאָהְו תֹהבְג םִנְרְקַהְ
 4 הָנּפְצְו המי חגנִמ ליאָהדתֶא יִתיִאְר :הָנֹרַהֲאְּב הָלֹע
 השוד ליעמ ןיאו ונפל ורמעי"אל תחל הנ
 ה אב םיזָקייִפָצ הגהו ןיפמ ית ולאו :ליִדנהְו נצר
 ריִפָצַהְוץֶרָאְּב עגונ ןיאו ץְרֶאָהלְכ ןנפילע בְרעְמַהְדִמ
 6 רֵׁשֲא םינְרְקַה לעב ליאה"דע אב :ויניע ןיּב תוזח ןרל
 ז ותיאר :וחכ תֶמָחְּב ויל 1: לבאָה יל דע יִתיִאָר

 usta = es - הכ הדאו וינרק תשא
 6 ריפצו .:וךימ ליאל ליצמ הָיָה יהסמרה הָצְרַא
 הלחנה ןרפה הָרְבְשַנ ומְצְעְכּו רֶאָמ"דִע .ליִדנה םיעָה
 :זכימשה תוחור עָבְרַאְל ָהיתְחִּת עֵּבְרַא תזָח ה לתו

 -ןמו ה < =
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 | רַתילַדנּתַו הָריִעְצִמ תחאךרק אָצָי םהמ תַחַאָהְמּו 9
 = אבצ--רע לָּדְנִתַ יִבֲאַה--לֶאְו חָרְְמַה--לֶאְו בנגל י

 = םָסְטְרִתַויִכְכוְכַהְדִמו אָבָצַהְִמ הָצְרַא לו םִיָמְשַה
 = שהו דיִמָתַה םיִרֶה ממו לידה אָבָצַה-רש דעו ו
 ףלשתו עַשָפְּב דיָמּתַה"לַע ןתָנת אָבצְו :ושדקמ ןוכִמ ו?
 שיִדְקידַחֶא הָעָמְשִאְו :הָחיְלְצִהְו הָתְשָעְו הָצְרַא תָמָא 3

 יִתְמידע רָבַדְמַה ינֹומְלַפַל שוחק דָחֶא רֶמאֹו רּפדְמ
 :םֶמְרְמ אָבְצְו שדְקו תת םמש עַשַפהְו דיִמְּתַה ןֹוָחָה

 קְָּצִ תּוֶאִמ שלשו םִיַפְלַא רקב בֶרֵע דע ילא רָמאַּו 4
 הָנִב הַׁשְקבֲאְו ןוְחְקתֶא לנד יִנַא יָתֹאָרְּב יהיו שק וט
 ןיִּב םֶרָא-לוִק עֶמְׁשִאְו :רְבָנ הֵאְרמְכ יִדְְנְל דמע הגו 5

 :הָאְרּמַה-תֶא ולהל ןְבָה לאיִרְבִנ רמאיו ארקינ ילוא
 רמו ינָפ"לע הָכְּפֲאְו יּתְַבִנ ומבְבּו יִדִמָע לָצֶא אבו וז
 מע ורפדבו :ןוְהַה ץָקהתַעְל יִּכ םֶדָאְדִּב ןּבָה ילא ו

 :יָדְמָע-לַע ינָדיִמֲעַו יִב-עַנ הֶצְרֶא ןנָפ-לַע יּתְמְדְרנ
 יִכ םעןֵה תיִרְחאְּב היְהיײרַׁשֲא תא דעידומ ננה רמי ו
 יִדִמ יכלמ םנרְקה לֵב תיִאְררשִא ליֶאָה :ץק דעומל כ
 "רֶׁשֲא הָלודְגה ןרקהו וי ךלמ ריִעָשה ריִפָצַהְו :ֶרֶפו ₪
 הדָנדמַעְתו תְרְבְשוהו :ןושארה ךלמה אווה ונע לג

 :וחכב אָלְו הָנְְמִִי יונמ תונכלמ עפר היתחת עכְרא
 םיִנְפוע ךְלמ מעי םיעשפה םָתְהְּכ םֶתּוכְלַמ תיִרֲחָאְבּו

 תיחשי תואְלְפִּנ וחכְב אָלְו וחכ םַצָעְו :תודיח ןיכמו 4
 ילו :םישדקדטעו םיִמוצָע תיִחְׁשַהו הָשַעְו היִלָצַהְו הכ

 תיָחְׁשינלַׁשְבּולירניֹובְבְלבו ודב המְרִמ חילצהְו ולב
 הֵאְרמּו :רֵבָׁשִי ךָי סֶּפֶאְבּו דמַעַי םירָשדרש לעו םיָבְר ₪

 ןווָחָה םֶתס הָּתַאְו אוה תַמָא רַמָאנ רֶׁשֲא רֶקְּבַהְו ברע
 םיִמָי יִתיִלָחְְו יִתָיְהְנ לאלד נאו :םיפר םיִמָל יִכ א

 םוקאו טי ו
 ירק םווה +. 1.
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 הָאְרּמַה-לַע םַמֹוּתְׁשִאְִַלַּמַה תָכאָלְמדתֶא הֶׂשֲעֲאְוםקֶאְו
 :ןיפמ ןיִאְו

Car. IX. 5ט  

 א רׁשֲא יֵדְמ עַרְומ שורושחַאדּב שָוירְרְל תַחַא תנשּב
 2 יִנֲא וכלמל תהא תנָשּב :םיִּדָשַּכ תוכְלמ לע ךלמָה
 ירָבד הָיָה רֶׁשֲא םינשה רַפְסמ םיִרְפְסַב יתֹניְב לאי
 םיִעְבׁשםכְׁשוריתוברָחל תואְלַמְל איבה הָיִמרְילֶא הָוהְ
 3 הָלּפִּת שקְבל םיהלֶאָה יִנדַא"לֶא יִנָפ"תֶא הָנֶאְו :הָנָש
 + יתלֶא היהיל הָלְלפְתֶאְו :רפאְו קשו םיִצְּב םִנּנֲחֲהְו
 רמש אריגהו לחנה לֵאָה לנדא אָנֶא הָרְמְאְו הָדותֶאְ
 ה ּוניֲעְו ונאָמִח :ויִתּוצמ יִרָמשְלּו ויבהאְל דַסֶחַהְו תיִרְּבַה
 5 תלו :ףיטְפשממו ףתָצמִמ רו ּונָדָרְמּו ּונְעָשְרהו
 -לֶא למשב ורד רשא םיאיבנה ףיְבע-לֶא ונעמש
 ז נא ךְל :ץרֶאְה םַעיִלָּכ לֶאְו וניִתְבָאְו ּוניֵרְׂש .וניִכְלַמ
 יבשילּו הוה שיאל הזה םויּכ םינפה תֶשב וגלו הָלרצַה
 תֹוצְרֲאָהִלְבּב םיקחרהו םיכרְקַה לַארׂשיהלְכלּו לשר
 8 ונל ינדא :ְדְבהלעֶמ רשא םָלעְמְּב םש םָּתַהַּדַה רשא

 ואָטַח רׁשֲא ונתבָאלְו ונירְטל וניכלמל םינפה תב
 9 וב ּונְדְרִמ יִּכ תָֹחיִלְפַהְו םיִמַחְרֶה ּניַהלֲא }דאל :ךָל
 י -רֶׁשֲא יתַרִתְּב תֶכְלְל וניהל הוי לוקְּב מש אלו
 וו =תֶא ורְבָע לֵאָרְׁשִלְכְו :םיִאיבנַה וידְבִע דב ונינפל ןתָ
 הָלֶאַה ונילָע דתו לק עמְש יִתְלְבְל רוסו ךֶהרֹ
 יִכ םיֹלְלֲאָהרבִע השמ תרותפ הָבּותְּכ רֶׁשֲא העְבְׁשַהו
 וג -לכֲעְ ּונָלֲע רָבְדרְׁשַא | יֶרְבְּהתֶא םקפ :ול ּנאָמְח
 רׁשֲא הָלֹדְנ העְר ּועלָע איבקל ינוטפש רֶׁשֲא וניטפש
 :םֶלְשּוריְּב התשע רשאּכ םימשה"לּב תחֶּת ,הָתְשָעְנאְל
 ג הָאְּב תאֹוַה הָעְרָהלְּכ תֶא הָשמ תַרֹותְב בּותָּכ רֶׁשֲאכ
 ונילע =

 % ריחי צ. 12. | 1 ריתי צ. 5. אגא א"כ גפו. שגד אלב לז. 4 יט
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 וטינָעמ בּושְל ניהלֲא הָוהְי | יִנְפתֶא ּונילְחדאלְו ּוניִלָע

 הָאיִבְו הָעָרָר--לע הוהי דקשינ ְֲתמֲאב .ליּבְשַהְלּו 4
 - הָשָע רֶׁשֲא ויׂשֲעמ"לְּכילַע וניהל הָוהְי קיצה למ

 תאָצֹוה רֶׁשֲא ּניֵהלֲא יִנדַא ו הֶתַעְו זולקְּב ּנְעַמָׁש אָלְו וט

 םיָּכ םש ךלהשעתו הָקְוח ְךיְב םיִרְצִמ ץרָאמ מעת
 ףפא אָנ-בְׁשִי ףיתקדצ"לֶכְּכ נדֶא :ּנעׁשְר ּנאָמְח הוה ו

 תונֹעְבּו וניִאְטחְב יּכ ףשדק"רה םֶלְשּרְי ְךְריעמ ּדְחַמֲחו
 | התַעְו :ניִתֹביִבְס"לְבְל הָפְרָחְל ךְמַעְו םלְשּורְי וניתבַא וז

+. 

 [Ce AE נפ רֶאָהְו וָננֲחַּת"לָאו בע תָּּפְּתִלָא ּניַהלֲא עמש
 שנ

 לא ! יקלַא הטה ּיִנדֶא ןעמל םמָשה ָךָׁשֶדקמילע
 אְרְקְנרֶשַא ריִעָהְו ּניֵתֹמְמְׁש הֶאְרּו ךיניע החספ לָמשְ
 וינוַחְת םיליפמ ּונְחנֲא ייתקדצילע אָל ויִכ ָהיִלְע מש

 הָחְלְסיִנדַא הָעָמְׁש ו ינדַא :םיִּבַרָה ףימְחְרדלע יִכ ּינָפְל 9
 משהו והלא ךנעמל רֶחֶאְתִילַא השעו הָבישְקה נדַא

 "ללּפְתִמו רַּבְדִמ ינא דעו :ףמעילו ְךֶיִע"לַע אָרְִנ כ
 יתָנחְּת ליִפַמּו לארשי יֵמַע תאַמַהְו יִתאָטַה הומו

 רֵבְדְמ יִנא דעו :יִהלֲא ׁשֶדָק-רַה לע יהלֶא הָוהְי יִנָפְל גג
 הֶלֲחְּתִּב ןוחָב יִתיִאָר רֶׁשֲא לֶאיִרְבִג ׁשיִאָהְו הָלַפְתִב

 ימע רבדיו בו :בֶרָעְתַחְנִמ תַעְּכ ילא עגנ ףָעיִּב ףָעְמ 9
 תַלְחְתְּב :הָעְב ְּךְליִּבְׂשַהְל יִתאָצָי הֶּתַע לאיִנִד רמאיו 3

 הָּתֶא תוְדומח יִּכ דיִנַהְל יִתאָּב נאו רָבָד אָצְי ףינונחת
 "לע ּךֶתְחְנ םיִעְבש םיִעְבָׁש :הָאְרמּב ןְבָהו רֶבּדּב ןיִבּו ₪

 תואָטח םֶתחְלו עׁשְפַה אָלַכְל ְךְׁשְדְק ריעדלע ! מע
 אינו ןֵוֲח םתחלו םיִמָלְע קדצ איֵבָהְלּו ןיָע ךפַכְל

 רָבְד אַצמְִדִמ לָּכְשִתְו עדַתְו :םישדק שדק חָשְמְלְו הב
 הָעְבש םיִעְבָׁש דיִגָנ חישְמידע םלָשּורְי תּונְבְלְו בישָהְל
 ץרָחְו .בחְר הָתְנְבְו בּושָת םִנְׁשּו םישש םיִעְבָש

i eaקוצבו ת.א  
 ה דיחי 96. יול םתהלו . 94, יה ריחי ז*. ₪
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 3 זרֶרָכִי םִיָנְׁשּו םישש םיִעְבְׁשַה יֵרֲחֲאְו :םיִּתְעָה קוצְבּו
 אָּבַה דג םע תיחשי שֶדַּה ריִעָקְו ול ןיאְו ַחיִשְמ
 גז ריִּבְנהְו :תוממש תֶצָרֲח המחְלִמ ץק דעו ףטשב וצקו
 חַבְו | תיִּבְׁשִי עובָשה יִצֲחַו דֶחֶא עּובְׁש םיכרל תב

 תת הצרה ללקירעְ םמשמ םיצוקש ףנכ לנו המ
 :םמושדלע

0 0 

 א ללאיגרל הלגנ רֶבּד ספ ךלמ שְרוכל שולָש תַנָשְּב
 יוד אָבְצְו רֶבָּדַה תַמָאְו רצאשטלב מש אָרָקְנירְׁשא
 ? נא םהָה םימָיפ :הָאְרַּמַּב ול הְָבּו רֶבְּדַהיתֶא ןיבו
 ג תודמָחֶחְל .:םיִמָי םיעבש הָׁשלְׁש לבאְתמ יִתָיָה לא
 -רע יּתְבָמיאְל דוס יפ"לֶא אָבְדאל יו רשְבִו יתלַכִא אָל
 + הָעְבְרַאְוםיִרְׂשְע סבו = :םיִמָי םִעְבָׁש תֶשְלַש תאלְמ
 אה לחנה רנה ךיילע ית אח ןוטארק שרל
 ה שובל דָחֶאְדשיִא הנו ארא| ינעדתא אָׂשֲאְו :לקדח
 6 ויפו שישרתכ ותו :זפוא םֶתְכּכ םיִרְַח ונְתִמו םיִדִּב
 ןיִעְּכ יתרמו ויתערזו שא יִדיִפְלּכ ניו סרב האר
 ז לאנד ינַא יתיארו :ןומה לק וירד לקו ללה תֶׁשֲחְנ
 -תֶא וִאָריאְל יִמַע וָה-רְׁשֲא םיִׁשְנֲאָהְו הָאְרַמַה"תֶא יב
 :אֵבָהַהְב וֵחְרְביוםֵהיֵלֲע הָלֲפנ הָלֹדְג הָדְרֲה לבא הָארמה
 8 תאזה הָלֹדְנַה הָארמהדתַא הארַא ידכל יִתְרֲאשנ ינַאו
 יּתְרַצְע אלו תיחשמל יִלָעּדַּפַדְנ ידוהְו ַחָכ יב ראשנ"אלו
 9 וירבִּד לכת יִעַמְשְכ ו ויָרְִּד לוקדתֶא עַמְׁשֶָו :ַחָ
 י הָעְגְנ ךייחנהו :הָצְרֶא יִנָפ ינפילע םָּרְרנ יִתָיָה יִנָאָ
 11 השיא לֶאֵנָד יִלֲא רָמאָיַו :יִדָי תֹופַכ יכרב-לע נע יב
 -ללע דַמַעְו ךילא רבד יִכְנָא רשֶא םיִדְבְּדּכ ןבָה תֹודְמַח
 רֶבְּדַהתֶא יִמַע וָרְּבְְבּו ךילא יּתְחלְׁש הֶתַע יִּכ ְּךֶדמְ
 הוה רק תהי דר ירק קוו

 תכחאב חתפ +. 1. *
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 | יִּכ לאנָד אָריִת"לַא ילא רָמאַה :דיִעָרמ יִתְדְמָע הזה 9
 תעְתַהְלְזֵבָהְל ְךְבלתֶא ּתְנ רֶׁשֲא ןוׁשאָרָה םִיַהְדִמ

 |רֶשְו :ּףיִרְבְדּכ יִתאָב ינו יָרְבְד עְמְשִנ ףיהל ינפל 9
 "קאָכיִמ הַָהְו םוי דָהֶאְו םיִרְשָע ידנָנָל מע םרפ תּוָכְלמ
 םַש יִתְרתונ ינָאו יִנרְָעְל אָּב םינשארה םיִרָשַה דחא

 הָרְקיירָשַא תֶא ְיְבְהְל יתאָבּו :סְרֶפ יִכְלַמ לָצַא 4
 ימע ורְּבַדְבּו :םיִמַיל זח דועיכ םימָוה תיִרָחְאְּכ ָךְּמַעְל וט
 תומדפ הנו :יּתְמָקֲאֵו הָצְרַא ינָפ יִתַתָנ הָלֲאָה םיִרְבּדִּכ 5

 הָרְמָאְו הָרְּבַרֲאְו יִפדַתְּפֶאְו יִתְפְשדלַע ענג םֶדֶא יב
 אָלְו יִלָע יריצ יכְפָהְנ הָאְרּמַּב יִנדֶא יּדננְל דָמעְהלֶא

 יִנדָאיסע רּפדְל הֶו ינדא דָבָע לכו דיהו וַחְּכ יִּתְרָצָע וז
 :יָב"הָרֲאְׁשִנ אֵל הָמָׁשְ חכ יִּבְדִמְעְיִיאְל הָּתְעַמ נאו הז
 אָריִתִיַלַא רֶמאֵַו :ינָקְחַו םֶדֶא הֶאְרַמְּכ יִּבדעענ ףסו 5

 יִתקְוְתה יג ורְּבְדְּו קזחו קזח ל םיָלָׁש תודְמִחְ"שיא
 -הָמָל תְעדְיַה רֶמאֹר :ינֶתְקוח יִּכ יִנדֶא רֶּבַרְי הָרְמִאְו כ

 יאו םֶרָּפ רשדסע םַחָלַהְק בושֶא הָתַעְו ףיִלַא יִתאָּב
 בָתְכִּב םּושְרָהתֶא ל דינא לָבֲא :אָּב ןויזרש הגהְו אצוי 1

 לאְכימדסא יִּכ הֶלֵא-לַע מע קָזחְתִמ דָחֶא ןיִאו תַמָא
 :םָכְרׂש

 .Car. XI אי אי

 זועְמְלו קיוחמל יִדְמָע יִדָמַה .שוָיִרְרל תחא תנׁשְּב יִנָאַו א
 זביִכְלְמ הָשלש דועההנה ל דינא תָמֲא הֶתִו ול 2

 ותְקזחְכו לפמ לּודְנ-רׁשְע רישַעָי יעיִבְרְהְו סרפְל םיָדְמֹע
 רג למ דַמָעְו :ןָי תּוכְלמ תַא לכה ריִעָי ורָשְצְב 3
 ותוכלמ רֶבְשת ודָמְעְכּו זוֶניצְרִּכ הָׂשֲעְו בר לשממ לַשְמּו 4

 ולָשְמְכ אָלְו ותיִרָחַאְל אָלְו םִיִמָשַה תוחור עַּבְראְל ץחְתְו
 :הָלֶאירְבְלמ םיִרְחַאְלְו ותּוכְלַמ שתְנת יֵּכ לֶשֶמ רֶׁשֲא
 קזחיו 7
 קחב ףמק ז. 4. א" | הארמב שאיטע ז. 16. ץמקב רה ז. 4
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 ה ילָׁשְמִמ לֶשִמּ וילֶע קחו ויִרָשְדִמּו םגה-דלמ קַח
 5 םֵהַהְלִמותכו ּורְּבַהְתִי םיִנש ץֶקלּו ְֹּלַׁשִמְמ בר
 חָֹכ רֹצעַת"אָלְו םיִרְׁשיִמ תֹושֲעַל ןֹופָצַה ךְלמ"לֶא אֶת
 ּהָדְליהו ָהיִאיִבְמּו איה ןתְנתו וערו דמעי אָלְו עולה
 ז דלָא אבו וכ ָהישָרׁש מ דַמָעְו :םיִתְעְב ּהָכנָהַמּו
 :קיוחְקְו םֶקְב הֶשָעְו ןופצה ךלמ ֹועֶמְּב אבו ליִחַה
  םֶהָח ףַסַּכ םֶתּדִמְח יֵלְּיבִע םהיִכְקְניִע םָתיהְלֶא םנ
 :ןופצה ךלממ דמי םִנָׁש אוהו םיָרְצֹמ אָבָי יִבְשַּ
 4 ּורָנתִי ןנְבו :ֹותְמַא-לֶא בָשְו בנה ְךְלַמ תּוכְלַמְב אָבּו
 בֶׂשיְו רָבָעְו ףטשו אוב אָבּו םיִבַר םיִלָיַח ןימַה ּופְסָאְו
 וג יִמַע םחְלִנ אָצְו בננה ףלמ רמרַמְתיו :הָזְעְמִדדע ורנר
 :ודיְּב ןמקה ןִתִו בֶר מָה דיִמָעָהְו ןופצה ךְלְמדסע
 ג בָׁשְו וע אָלְו תוָאבר ליפה וָבְבְל םיִרָי ןומָהַה אש
 םיִתַעַה ץקלו ןוׁשאַרָהְמ בר ןימה ריִמָעהְו ןופצה למ
 14 םֵהָה יִתְעְבּו :בֶר שּוכְרבּו לודָנ ליחַּב אוב אבי םיִנש

 יאשי ךמע יִצירפ | נבו בה ךְלמ"לע ודמי םיכר
 ומ הָלְלוָס ךפשיו ןופצה ךלמ אבו :ילָׁשְבנו ןח דיִמֲעַהְל
 ויֵרָחְבִמ םַעְו דעי אל בה תֵֹערְת תּוְרְצְבִמ רע דכָלְ
 16 דָמֹע ןיאָו ֹוֹצְרכ וילֲא אֵּבַה שעי| :דמעְל חָפ ןיאְו
 וז אֹובְל נפ םשָיו :ודיב הָלְכְו יבְצַהְַרָאְּב דַמֲעי ונפל
 "מי םיִשְנַה תַבּו הָשָעְו יִמע םיִרְׁשְְוֹותּוכְלמ"לָּכ ףֶקֶתְּ
 18 ןנְפ | בשיו :הָיְת ֹולאָלְו דֹמעָת אָלְו ּהָתיִחְשהְל ול
 ותָּפְרָח יִתְלּב ול ֹותפְרָהְןיִצָק תיִּכְשַהְו םיפר דכָלְו םַיאָל
 9 אלו ל לֵׁשְכְו ְֹרַא עמל נפ בש :ול ביִשָ
 כ םיִמָיְבו תוָכְלִמ רֶדָה שגונ ריָבֲעַמ ָנכ"לַע דָמְעְו :אָצָמ
 ראי הא אה גג לע דַמָעו :הָמְחְלִמְב אָלְו םִיַפַאְב אָלְו רבְשי םיִדָחֶא

 רק ותעמ 06. חק הרגתיו 14. ירק דנו . 10. ראלמ+.6. קבומק .8.
 ױקםשיצ 18 | ירק סרו +. ₪.
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 קיִזחַהְו הָוְלִׁשְב אָבּו תוכלמ דה ויֵלָע ונְתְנאָלְו הָוְבִנ וכ
 וינפלמ ופטשי ףטשַה תוערזו .:תוקלקלַחּ תוכלמ ג
 קרשעו ויָלֲא תֹוָרְּבַחְתַהןמּו :תיֵרְּב דיִנְנ םנו ורבשיו ג
 הָניֵדְמ יּנמְׁשַמְבּ הול :יונהטעמּב םֶצָעְ הלו המרמ 24

 וְּב ויָהֹבֲא תֹובֲאַו ויָתֹבֲא ּוׂשֲעדאְל רֶׁשֲא הָׂשֲעְו אוב
 ויתבשחמ בשחי םירצבמ לעו רוב םָהָל ׁשּוכְר לש

 לדג ליב בנה ףלמ"לע ובלו וחפ טעו :תע"דעו הב
 דֶאְמ"דע םּוצָעְו לודנהליְּב המחלמל הרגת בננה ךלמו

 נְבִתַפ ילְכְאְו :תובשקמ ויִלָע ובשחיהיכ המעי אָלְו 6
 םֶהיִנִשּו :םיִּבִר םיִלְלַח ולפנו * ףומשי וליחו והרב גז

 אָלְו ורפדי בָָּכ דַחֶא ןהלשדלעו עמל םֶבְבְל םיִכְלִמַה
 ילודָנ שוכר לצְרַא בש :דעומל ץק דועדיכ חֶלַצִת ₪
 בושידעומל :וצרַאְל בש השעו שדל תיִרְבדלַע ובְבְלּו ל
 וב ּואָבּו :הָנֹורֲהֲאָכְו הָנְׁשאָרְכ .הָיהְתדאְלְו בגב אָבּו ל

 השעו שדוק"תירְב"לע םע בו האו םיתּכ םִיַצ
 ודע טממ םיערו :שדֶל תיִרְּב יבְועזלע ןבָו בָׁשְ
 ץוקשה נתת דימה ּוריסהְו וּמַה שדקמה ּולְלִחְ

 ויהלֶא יעדי םעו תוקלַחְב ףינחי תיִרְב יעישרמו :םֶמשמ 2
 בֶרְְּב ּולְשְכְִו םיָּבְַל ניִבִי םע יליִּכׁשַמּו ::ּושָעְו וקזחי

 טעמ רוע ורועי םֶלָשְּבִהְבּו ::םימי הָוְבְבּו יִבשּב הָבָהְלְב 34
 :לשכי םיליכשמהדמו :תֹוקלְקלַהב םיכר םָהילע לנו הל

 :דעומל די זק תעדדע ןפללו רַרָבְלּו םֶהּ ףורצל
 לו לַא-לָכ-לע לּדנִתְו םמורתיו למה נצר הֶשָעְו א

 הצרהג"יכ סע הלכה חילצהְו תיִאְלפנ רבדו םילא לא
 םיִשָנ .תדִמָחדלעו ןיבָי אָל ֹויָתֹבֲא י יהלאדלעו :הָתְׂשֲענ ז
 םיזעמ הלָאלו :טדגהי לכל יִּכ יב אל ּהולֲא"לְמילַו ₪

 רבכי ויִתְבָא והעֶד-אְל רֶׁשֲא הלל רדְּבַכ | טכילצ
 בהוב

 םִַּר םימָי איכ ז. 88. | קידב מק <
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 9 יִרְצְבַמְל הֶָשָעְו :תֹוָדְמֲחְבּו הָרְקִ ןְבַאבּו ףסכְבו בֶהזְּב
 םלישמהו דובַכ הבי ריפה רשא רכנ הולָאדס + םיִזִעַמ
 מ ומָע חגנְתָי ץק תעְבּו :ריִחְמְּב קח הָמְדֶאְו םיִמרְּב
 םישרפבו םֶכְרְּב ןופצה ךלמ ויִלָע רעֶתְׁשִו בננה ךלמ
 4 ץֶרָאְּב אָבּו :רָבעְו ףטָשְו תוצְרַאְב אָבּו תֹוָכַר תֹנָאָב
 בָאּומּו םודָא ודיִמ ּוטְלֲמְי הֶלֶאְו לכ תֹובַרְו יִבָצַה
 6: םירצמ ץֶרָאְו תיִצְראֿב ודי חלש :ןומע נב תישארו
 43 "לכו ףָכָּכַהְו בָהְה יִנָמְכִמְּב לשמו :הטילפל הָיִהִת אל
 4 והלה תוָעַמְשּו :ויָדעְצמַב םישְכו םיִבְּ םירצמ תֹוָדְמֲח
 םיִרחְַלּ דיִמְשַהְל הָלְדְג אַמֲהְּב אֵצְו ןֹופְצִמו חַרְזִמַמ
 המ אָבּו שָדְק"יִבצ רהל םיִמי ןיב ֹנְדַפַא ילֶהֶא עטו :םיִבַ
 :ול רזוע ןיִאְו וצקדדע

 4 .Car. XU בי

 א נבלע ַמֹעַה לודגה רשה לֵאְכִמ דמעי איהה תַעָב
 דע יג תויהְמ הָתההאְל רׁשֲא הָרְצ תע הָתְֲהו למע
 בותְכ אַצְמנהלְכ דמע טְלַמְו איהה תֶעָבּו איֵהַה תַעָה
 2 ַײהְל הָלֲא וציִקְו רפעדדתמדא .ינשימ םיבְַו ֹורּקַב
 3 וריהז םיליכשמהו :םלוט ןאררל תופרהל הֶּלֲאְו םלוע
 :דעְו םְלְל םיִבְכיִכַּכ םיִּברֶה יקידצמו עיִקְרַה רה
 4 ץמ תעדרע רֶפפַה םתַחְו םיִרָבִּדַה םֶתְס לאֹלָד הָּתַאְו
 ה הגה לאנָד ינֲא יִתיִאְרו :תַעְדַה הָּבְרְַו םיֵבַר ושמש
 הגה דָחֶאְו ראְיַה תפשל הגה דֶחֶא םידמע םירחא םינש
 5 ללעממ רש םיִַּּבַ שובל שיִאְל מא :רָאוַה תפְשל
 ז וׁשיִאָה-הֶא עְֿׁשִאו :תואלפה ץכ יתמדדע ראיה ימימל
 נימי םֶר ראיה ימימל לעממ רשא םיִַּבַה שובל
 דעומל יכ םלועה יַחְב עבְׁשו םימשהדדלא ולאמשו
 -םלכ הָניִלְכְִת שדקזסעידו ץפנ תֹוָלכְכּו יצה םיִרעומ

 הלא
 nתיאפפז 3 הסה ישה א'כ צ. + כ" יה םוקמב א .v 44. חתסב יבה +. 40. 42. ק ריכי ז. 39% איי



 תיִרָחַא הָמ ינדַא הָרַמְאְו ןיִבָא אָלְו יּתְעַמְש ינָאְו :הָלֶא 8
 םיִרְבְדִה םיִמְתֲחַו םיִמָתְסִיִכ לֶאְנִד ךל רמאמ הָלֲא 5
 עישרהו םיּבר ּופְרָצְו ּונְִלְתְר ורְרְּבִת :ץק תעדדע י
 תעְמו :ניביםִליִכְׂשמַהְו םיִעָשְרילָכ ונִבָי אָלְו םיִעָשְר גג

 זכיתאָמ ףֶלֶא םיִמָי םמש ץוקש תַתָלְו ריִמָתַה רפוה
 תואמ שלש ףֶלֶא םימָיל גו הָּכַחְמַה יִרָשַא :םֶעְׁשִתְו 9
 לרגל דמעה הֶנתְו ץקל ךל הָתַאְו :השמחְו םישלש 9

 :ןימיה ץקל

 | .CAP 19. בי לאינד 1930

| 
| 

 םולכשמהו א"כ ז. 0.

 ו

 ונמיסו .העבשו םישמחו תואמ שלש לאינד רפסד יקוספ םוכס

 ,רצאשלב ליטק אילילב הב ויצחו .וכ הבשנ "יי חור יכ
 םהנמ דבא סונמו הנילכת םיעשר יניעו ונמיסו .העבש וירדסו

 :שפנ חפמ םתוקתו

 ארזע



 א ר יזע

LIBER EZRABE. 

CPU TPE N 
 א יפַמ הוהי-רַבְד תולְכל סרפ ּךֶלֶמ שרוכל תַחַא תנְשְבו
 ילוקדרבע סרָפְרל שֶרָּפ חורדתֶא הָוהָי ריִעָה הימי
 דלמ שֶרְכ רַמֲא הָכ :רָמאל םָּתְכַמְּביסנו ותוכְלַמלָכְּב
 םימשה יֵהלֲא הוהי יל ןַתָנ ץֵרָאָה .תוָכְלְמִמ לכ םרפ
 :הָדּוהיִב רֶׁשֲא םלׁשוְריִּב תיב ול"תְֹנְבל יֵלָע דקפדאּוהו
 רשא םלשוריל לו ומע ֹויְלֲא יה ומַעְלְּבַמ םֶכָביִמ
 םיִהלֲאָה אוה לאְרֶשָי והלא הָוהְי תיבדתֶא ןְבֹו הַדוהיִּב
 אֹוָה"רְׁשֲא תומקמַהלְּכִמ ראְשּגה"לְכְו :םֶלָשּוריב רשא
 שוכרבּו בָהֹובּו ףַסְכְּב ומקמ ישנא ּוהיאָשִנ םֶשרנ
 :םלְׁשוריִב רשֶא םיהלאָה תיבל הבדנהדםע הָמַהְבְבּ
 םַולַהְו םיִנֲהְּכַהְו ןֹמְינבּו הדוהיל תובָאה ישאר ומוקיו
 תריּבדתֶא תובל תולעל וחורדתֶא םיהלֶאָה רעה לבל
 םֶהיֵדיִב וקזח םהיִתְביִבְסלב :םלשוריּב רֶׁשֲא הוהי
 --לע דבל תְּדנמַבּו הָמְהְּבַבּו שּוכְרָּב בהְזּכ ףָהָכיילְכְב
 ז "תב יֵלְּכ"תֶא איצוה שרו ףךלמהו :בּדְנְתַה"ַלָּכ
 תריִבְּב םִנתַנ םלשורימ לַצְְדְכובְנ איצוה רשא הוה
 8 רבה תדְרְתִמ ךידלע ספ דֶלַמ שֶרֹוכ םָאיִצַ :ויהלֶא
 9 םֶרָפְסִמ הלא :הָרהְל אישה רֵׁשבׁששְל םרפס
 הַעְׁשִּת םיִפָלַחִמ הכא ףסכ"ילטרנא םישלש בז ילמרנא
 י עָּבְרַא םינשמ ףָסָכ יִרוָפְּכ םישלש בֶהְז יִרופָּכ :םיִרָשָעְו
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 ףָכָכלְו בָהְול םיִלָכ"לְּכ :ףָלֶא םיִרֵהֲא םיִלָּכ הרשו תֹוִאָמ 1
 םֵע רַצֵבׁשְׁש הָלֵעָה לפה תואמ עברו םיִפָלֶא תשָמָח
 :םלשוריל לבב הָלּוגַה תולעה

Cars 4 

 הרַלְָה רֶׁשֲא הֶלּוגַה יִבָשִמ םילעה הָניִדָמַה יִנְּב ו הֶלֲאְו א
 הָדּוהְ םָלְׁשיְרל ובושיו לָבָבְל לֵבְּבידלמ רֹוצְנְדַכּובְנ

 הירש הימה; עושי לָבְּבְרְַע ואָּבְיִרְשַא :וריעל שיא 2
 רפסמ הָנעַב םּוחְר נב רֶּפְסִמ ןשלּב יכדרְמ הילער

 םיִעְבְש הָאַמ םיִפְלֲא שערפ יִנְּב :לארשי םע יׁשְנֲא 3
 ינּכ :םִנׁשּו םיעבש תֹואַמ שלש הָיִטפש נב :םנְׁשְו ב
 םָאֹומ תַחַפיחינְּב :םיִעְבׁשְו השמְח תואמ עבש חרָא 8
 ינב :רֶשָע םינשו תואמ הנֹמְׁש םִיַפְלֲא בא עושי נבל ד
 עָשִּת אּותַז מכ :הָעְּבְרַאְו םיִשָמָח םִיַתאָמ ףָלֶא םליע 5
 :םיששו תואמ עבש יִּכַ יִנֶּב :הָׁשמֲו םיִעְבְרַאְו תואמ 9
 תואמ שש יִבְב יִנּב :םִָנְׁשּו םיִעְּבְרַא תואמ שש יִנָב ינּב ג
 :םָיְנשּו םיִרָשָע םיתאמ ףֶלֲא דע ינְב :הֶשלֶשו ירש ו 12
 םִַפְלֲא יב ַנְּב :הָׁששְו םישש תואמ שש םָהינָדֲא ֵנְּב י
 :הָעְּבְרַאְו םישמח תֹוִאָמ עֵּבְרַא ןיִָע נב :הששו םישמח יט
 תואמ שלש יצב נב :הנמשו םיעשת היקזחיל רַטֲאינְב ל
 םֶׁשָה ינְב :רֶׂשְע םינשו האמ הָרֹי נב :השלשו םיִרשָע 5
 נב :הַׁשְמֲהַו םיִעָשִּת רָּבִג נב :השלשו םִיִרְׂשְע םיתאמ כ

 םיֶשמַה הָפמְנ יענַא :הָשלְטו םירשע הָאמ םֶהָל תי
 תומש יִנְּב :הנמשו םיִרְשָע האמ תותנע יִשְנַא :הששו גג
 עָבְש תּורַאְבּו הָריִפְכ םיִרְע ףירק יְֵּב :םִיָנׁשּו םיִעָּבְרַא הכ
 תוֶאְמ שָש עַבָנְו הָמָרָה ינב :הָׁשלשּו םיִעְבְרֲאְו תוִאמ %
 יִׁשְנַא :םיִנָשּו םיִרשָע הֶאְמ םֶמָכמ יִשְנַא :ָחֶאְו םיִרשָע ₪
 םיִשמח ובְנְּב :הָׁשלְשּו םיִרְשִע םיִתאמ יִעָהְו לָאדתיב 99

 םינשו ₪ הרי א ---<.
mr,Loקב (מק <. ו 
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 1 םֶיֵע יִנָּב :הָששְו םישמח האמ שיבנמ נב :םנָׁשּו
 גג ׁשֶלָׁש םֶרָח ןנְב :הָעְּבְרַאו םישמֶח םִיִתאָמ ףֶלֶא רַחַא
 . םיִרְשָע תואמ עֶבָׁש ונואו דידח דלדינּב :םיִרְשָעְו תֹוִאַמ
 4 נב :הָׁשמֲהו םיִעְּבְרא תוִאמ שֶלָש וחרי נב :הָׁשמֲחו
  םִנָהְבַה :םיׁשלׁשו תוִאמ שו םיִפְלַא תָשְלְש הא
 גז ינְּב :הָׁשלְׁשּו םיעבש תואמ עָשִּת עושי תיבל הנעדי נב
 5 םיתאָמ ףַלֶא רוחשפ נב :םינשו םישמח ףלא רמַא
 % םיולה :רֶשַע העבשו ףלֶא םֶרָח נב :העבׁשְו םיִעָּבְרַא

 רָע םיעבש .היודוה נבל .לאימדקו עשה
 42 םירעשה יִנְּב :הָנִמְשּו םיִרָשָע הֶאִמ ףָכֶא ינְּב םיִרְרְׂשְמַה
 אָטיִטַח יֵנְּב בוקעדינְּב ןמלטדונב ' רטאדנב םלָשדינְּב
 43 אָחיצהינפ םיִניִתְנה :הָעְשַחְו םישלש האמ לפה יבש נב
 14 יִנָב אָרעיסִנב םרקִנְּב :תֹועבט יִנָּב אַפוׁשֲחִנְב
 72 =נְּב בנחדנפ :םוקע נב הָבָנָחְדיִנְב הנבל :ןודפ
 ה ז ןיצר"ינב :היאריינב רחנהנב לדגהינב .:ןנח ינב ילמש
 1 | דינְּב .:יסּב ְּב חסֶפִִנְּב אענְב :םג יִנְּב אָדוקְנהינְב
 4 אָפּוקֲחיִנְּב קּוּבְקב"ִנְב  :םיִסֹיפנ ינְּב םיִנּעמנְב הָנְסַא
 2 =ינָב :אָׁשְרַה יֵנְּב אָדיִחְמיִנְּ תולצַבינְּב :רּוחְרַה ינָ

 : :אָפיטח לב היִצְנ נב :המָהינְב אָרְסיִסדיִנְּב סיקרב
 ה דוג :אָדורְפ נְּב תרְפְפַהְינּב יטסדינּב הָמלְש יִדְבע ןנְּ
 פז יִנָּב ליטההינב הימפְׁש ִנְּב :לדנ ינְּב ןוקרדדינב הָלֲע
 58 המלש יִדְבַע יִנְבּ םיִנתוהלְּ :יִמִא יֵנָב םיבצה תרכפ
 59 ללתמ םילועה הלאו :םִיִנשּו םיעשת תואמ שלש
 -תיב דיִגְַל ילכו אלו רָמִא ןדא בירְּכ אָשְרַה לת הלמ
 פ הָיְבוטדיְנְב הילדדינב :םה לארשימ םא םֵעֵרְת םָתֹבֲא
 61 םיִנָדֹכַה יִנְּבִמּו :םיִנָשּו םיִׁשמֲה תואמ שש אָדֹוקְנ ינּב
 ילזרכ תנְבִמ הכל רשא ילזרב ינּכ ץוקַה ינפ הָיבח נב

 ידעלגה 8 -
 ירש םיסופנ ז. 50. ירק ימלש ז. 6
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 בת ושקּב הָלַא :םֶמָשדלע ארק השא ידָעְלְגַה 2
 רֶמאו :הנהכהְמ ולאו ואצמנ אלו םיִשָחְיִתִמַה 3

 דע םישְרָּקַה ׁשֶדָקמ :לכאידאל רֶׁשֲא םָהְל | אָתְׁשְרְּתַה
 עָּבְרַא רד לָהַָהדלָּכ :םיִמְתְלו םירואל ןהפ דמַע 4
 בָהיִדְבַע רבלמ :םישש תואמדשלש םיפְלֲא אובר הס

 םישלש תֹוִאַמ שלש םיֿפְלֲא תעבש הָלֶא םֶהיִתְַמא
 םָהיִסּוס :םיִתאמ תוררשמּו םיררשמ םהלו הָעְבְשְו 6

 םיִעְּבְרַא .םִיַתאָמ םָהיִדְרַּ השש .םישלש תֹוִאַמ עבש
 םםיִרמָה הָׁשמֲחַ םישלש תואמ עבְרַא םָהיִלִמְג :השמחו 7
 תובָאָה ישאְרמו  :םיִרְׂשֲעְו תואמ עבש םיִּפְלא תָׁשָׁש 8

 םיטלאה תיבל ובדנתה םלׁשוריבי רשָאהְוהְ תיל םִאובְּב
 בה הָכאָלַמַה רצואל ֹונְתְנ םחְכְּ ןונוכמדלע ורימעְקל 9

 םיִפְלַא תֶׁשֵמֲח םיִנָמ ףַסְכְ פלא תואפרהשש םינומְּכְרד
 -ןמו םיולהו םינקפה ובשיו :הָאמ םִיִנָהַּפ תָנְתָכְו ע

 --כָכְו םַהיִרָעַּב םיִניִחְנַהְו םיִרָעושַהְ םיררשמהו םֵעָה

 :םָהיִרֲעְּב לֵאָרשִ
Cae:T. 2 1 

 םַעְה ּופְסָאו םיִרָעַּב לֵאְרְׂשִי יִנָבּו יִעיֵבְׁשַה שדחה עו א
 וָהָאְו קֶדְצוַּב עושי םֶק :םֶלשּורְילָא דָחֶא ׁשיִאכ ל

 חַבְומתֶא ּונְביו יח טָאיִתְלַאְשְדְּב לָבְּבְרּו םינהה
 השמ תַרותְּב בּותְּכּכ תולע יָלֲע תולֲעַהְל לארשי יהלֶא

 הָמיִאְּב יִּב וטנוכמ-לע ַהֵּכְוְמַה וניכו :םיִהלֲאָה-ׁשיִא 3
 תולע הוהיל תולט וילע 'לעו תֹוצְרֲאָה ימעמ םהילע

 םוי תלעו בּותּכַּפ תוּכּפַה גָחתֶא ושעוו :ברעְלו רָקְּבל /
 תלע ןֿפיֵרֲחַאְו ומְּּב םוזרְבְד טפְׁשמְכ רֶפְסִמְּב םוְּב ה

 לקבלו םיִשְּדקִמַה היה ידעומ"לְבְלּו םישדחלו + דיִמָּת
 ולה יִעיִבְׁשַה שדחלי דָחֶא .םוימ :היהיל הָבְדְנ בּדְנְתִמ 8

 תולעהל
 יףק ולעיו ₪44. ירק ויתונוכמ +. 8. ג
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 ז ףָמֶכ-נתַו ודָּסִי אל הוהְי לכיַהְו הוהיל תולע תולעהל
 םירצלו םינדצל משו התשמו לכַאמו םישרחלו םיכצהל
 ןוישרכ אופי םיײ-לָא ןטבלה-דמ םּוְרא יצע .איבהל

 םָאֹובְל תיִנָשַה הָנָׁשבּו :םהיִלע םְרפדלמ ׁשְרּוכ 8
 טֵבְּבְרזֵלֲחַה ינשה שדֹחְב םלשוריל םיַהלָאָה תיבדלא
 םיִנָהְפַה | םֶהיִחַא רֶאְשּו קדצויְְּב עושיו לֶאיִתְלאשְדְּב
 םיולהדתֶא ודימעיו םלשורי יבשקמ םיִאְּבַהדלְכְו םלַה
 :הוהידתיב תֶכאָלְמ -לע הצנל הלעמְו הֶנָש םיִרְׂשָע ןְבמ
 דַחְֶּכ הָדּהְי=נְּב ונְבּו לאימדק וָחָא ונְּב עושי דמעוו
 דרה נְּב םיִהלֲאָה תיִבָּב הכאלמה השעד-לע הצנל
 הוה לָכיִהדתֶא םינפה רפי :םִיולַה םֶהיֵחֲאְו םֶיִנְּב
 תףָסָאדיִנְּב םולהו תורצצהכ םיִשְבְלִמ םיִנַהֹכַה ודיִמעו
 :לארשידרלמ דוד ידודלע הֹוהיחתַא ללַהְל םיתְלצמב
 יִחְסַח םֶלועְליִּכ בוט יִכ ההיל תדֹוהְבי לָלַהְּב ונע
 הָוהיל ללהב הָלודְג העור ועירה םֶעָה"לְכְו לארשילע
 ישארו םוָלֵהְו םיִגָהְלַהְמ םיֿבַרְו :הָוהְידתְּב דסוה לע
 ה ודְסְיְּב ןושארֶה היַּבַה-תֶא ּואְר רֶׁשֲא םיִנקְוה תובאָה
 הָחְמִׂשְב הָעּורְתַּב םיִּבָרְו לד לק םיכ םֶהיִניִעְּב תיבה
 וג קדחִמָשה תורת לק םיִריבִמ םֶעָה ןיאָו :לוכ םיִרָהְל
 לּוקַהְו הֶלּודְג הָעּורְת םיִעיִרְמ םְָה יִּכ םעָה יִכְּב לוקל
 :קוחרמלדדע עָמָשִנ

Ke; 

- 

- 1 

 1 ב

CAPLTIV:ST 

 א לָכיַה םינוב הלוגה נְבדיכ ןמנְבּו הָדּוהְי יִרָצ ועמְשיו
 ישאר"לַאְו לָבְּבְרְולֶא וש :לארשי .יהלא הוהיל 2

 שורדנ םֶכָכ יִּכ םֶכָמְע הָנְבְ םחל ורמאיו תובאה
 רושא דלמ דדח ךסא ימיִמ םיחבו ונחנא | אלו םכיִהְלאל

 ראשו עושר לָבְבְִ םָהְל רֶמאַּו :הפ ּונָתֹא הלמה 3
 ישאר

 8* ירק ולו +. %. יב
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 :רִיַב תֹנְבל ּנָלְו םְכָלאל לאְרְשיל תובָאָה ישאר
 רֶׁשֲאכ לאש יא הוהיל הָנָבְנ דַחָי ונחנָא יִּכ וניהלאל

 םיִפרְמ ץֶרָאָה םע יהו :סֶרָפְלִמ שר ךלֶמה נצ +
 םֶהיֵלֲע םיִרכְסְו :תונְבל םתוא םיִהְלְבְמּו הָדּוהְיסַע יִדָי ה

 -דַעְו םרָפ ךְלַמ שרוב יִמלְּכ םֶתְצַע רַפָהְל םיִצָעו
 שורָושַחַא תּוכְלַמְבּו :םרפ למ שוירד תּוכְלמ <

 :םלשוהיו הדוהי יִבשיִזלָע הָנמׂש ּובְתְכ ותוכלמ תלחתב

 לֵאְבִמ תדרתמ םֶלְשּב בכ אָּמְשָשְחִתְרא ימיה = ד
 תשנה בָתְכּו םֶרּפ ְךְלַמ אָּתששחפרַאילע יתונְּכ רֶאְשּו

 "לַעָב םָהָר :תיִמָרֲא םֶנְרְתִמּו תיִמְרֶא בּותָּכ 5
 וכלשּורו"לע אָדָח אָרְנִא ּובְתּכ אָרפָק ישמשו םעט

 םִעְטלַעְּב םוחר יא :אָמְנְכ אָּכְלִמ אֵּתְׁשִׁשְחַּתְראְל 9

 אּיָכְתסְרִפַו אנד ןוֵהֲתָכְכ רֶאְשו אָרְפְס יׂשְמְׁש
 אוהד איכנשוש אולבב כא איְסְרַפא אָיְלְפְרִ

 אריק אָּבַר רפַנְסֶא יִלְנה יִד אֹוִמֲא רֶאְשו :אימלע י
 :תנעכו הָרֲהֹנירַבַע ראשי ןָדְמָׁש יִה יְרְקְּ ומה בתוהו

 -לע יהולע וחלש יד אתרנא ןנשרפ הנד 11
 :תֶגעְכּו הרהנדרבע שנא ךידְבַע אָּכְלִמ אְתְששקתרא

 דפולדמ וכְלְמ יָד אדוה יד אָּכְלַמְל אוהל לידי 1
 ןֵנְּכ אָתְשיאְבו אָּתְדְרמ אתירק םלשוריל ותא אְניֵלֲ

 אכְלַמְל אוהל לידי כ :וטיחי אָיִשְאְ וללְכָשא ' ירשו ו
 הד ןיִלְלְכִתְשִי אישו אָּבְתִּת ךד אתָירק ןַה יד

 -לָכ כ :סנַהְּת םיכלמ םֹתַפַאְ ןונחני אל להו וָלָב 4
 ְָרָאאל אּלַמ תוָרְו אְנְחַלִמ אָלְכיַה חלמיד לבק

 יִד :אָפְלַמְ אְנְעָדוהו אָנְחְלַש הנדל אוהל אל וט
 רפסְּב חַכְׁשַהְתּו ךּתֶהְבִא יִּד אֹנְרְכְד רפְסְּב רקְבָי

FT TNאינרכד  
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 תֶקָמַהְמְו אָרְרַכ אירק ְךֶד אמיר יד דנֲתְו אָנְרָכְד
 "לע אמלע תמוידמ הָונְּב ןיִדְבְע לתא ןָנדִמו יכל
 15 יל אָּמְלַמְל ל התנא ןְִדֹוהְמ :תָבְרְהָה ךד אָתְְרְק הנד
 הָנְר לכקל ןיללְכּפְשְי הרשו אּנְכִתּה ךד אקר ןַה
 גז חָלְׁש אָמְנְתּפ :ךל יתיא אָל אָרָהִנ רבעפ ללֲח
 ןוהתונכ ראשו אלפס ישמשו םעט-לעב םּוחְר"לַע אָפְלַ
 18 אְָוְרָשִנ :תעכו םלש הָרָהנירבערַאְׁשו ןיִרמׁשְּב בתי יד
 19 םַעָט םיִש נמו :ימְדק יִרָמ שָרפִמ אלע ןּּתְחְלְשיד
 ןיכלמ-לע אָמְלָע תמי -- אָתיִרְק יד יהַּבְׁשַהְו ורבו
 כ ןיפיקת ןיִכְלמו :ּהכְדדְבַעִתִמ רוד שא דרַמּו הָאְׂשנִתַמ
 ולב הדמו הרהנ רבע לככ ןיטילשו םלשורוזלע וה
 גו אָיִרְבִג אָלְטבְל םִעַמ ומיש עב :ןוהל .בָהָיְתִמ ּדְלַהְ
 :םֶׁשְּתי אמעט ינמדדע אָנְּבְתִת אל ךד אתָירקו ךלא
 פ אָלְבְה אנשי המל הנחל דַבעַמְל ולש וה ןיריה
 23 יד אְנְוְתְׁשנ ןנשרפ ידדמ ןידא :ןיכלמ תקזהל
 תוָרְפְס ישמשו מ יָרָכ אָכְלַמ אָּתְשָשְהַּתְרַא
 ומה ולטבו אָיִדּוהְילע טלשוריל וליהְבְב ולא ןוהַתְיְנְכּו

 א יד אָלְלאיתִִכ תדע תלְּב ץידאפ :לה ערר
 שרד תּוכְלמל ןיפרת ףנש דע אָלְסִּב תוהו םלשוריב
 :םֶדפיְלַמ

 ה .Car. V ה

 א אָיִדּוהי-לע אָיאיִבנ אֹודע-רב הירכח האיְבְנ יגח יִּבְנְתַהְ
 2 ןיצאב :ןוהילע לֵארְׂשִי ּהָלֶא םֵׁשְּב םלשוריבו דהיִב יד
 אנְבְמְלויָרְשְוקְדצווהרב עֶשולאיתְלַאְׁש-רּב לבב מכ
 אָהְלֲא-יַד האוב ןוהמו םלשודיב יד אַהְלֶא תיֵּב
 3 "רַבַע תַחפ ינתַת ןוהילע התא אְנְמְזהַּב :ןוהל ןיִדֲעסִמ

 םֶש-זִמ אל ןיִרְמַא ןכו התו ב רֵתְּׁו הָרהנ
 םכל ו
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 :הָלְלְבׁשְל הָנְד אנא אנבל הֶנד אָתְיַב םִעָמ םכל
 הָנְדיִד אָירְבְ תֶהָמְש ןּאְמ םהל אָנְרַמֲא אָמְּ ןיִדֶא 4
 -אָלְו איִדִהְי יבָשדלע תוָד םההְלָא ןיעו ל אָנְנְב ה
 אָנְְתְׁשִנ ןוביִתְיןיֲאְךָהָיׁ ש שוירדל אָמְעַמִידִע ומה למ

 -רַבִע תַחּפ ו יִנּתִת חלשה אָּתְרנֲא . נשר :הָנְד-לַע 6

 הָרָרנ רֵבעְב יד איְכְסַרַפָא ּהֲתָנְכּו יִנְְּב רַתׁשּו הרה
 םיִתְּכ הָנְדְַו יִהוְלְע וחלש אָמְנְתפ :אָּכְלִמ שָיִרִדדלע ז

 אְָּלִמל אוָהְכועיֵדי :אָקְכ אָמְלְש אָכְלמ ניהל הוב
 תּוהְו אָּבַר אָהְלֶא תיִבְל אָתְנִדְמ דויל אְנְלואיִד
 ףד אתי אילתכְּב םֶשּתִמ עֶאְו לג ןְבֶא אנְּבְתַמ

 בשל אָנְלֲאׁש | ןידא םְהְדְְב חלצִמו אָדְבְעְתִמ אָנְרפְסֶא 9
 הנד אָתְְּב םלט םכל םֶטִמ םֶהְל אְנרמִא אָמְָּכ לא

 אָנְלאש םֶהְתַהְמַש ףאו :הללכׁשל הנד אָנְרְׁשֲא \ הנבל י
 :םֶהׁשאָרְב יד אָיַרְבגמָׁש בָּתְכִנ יה דִתועְדוהְל םהל

 יהודבַע ומה אנא רממְל אָּוְביִתַה אמות אַמְנְכְ ג
 תמדקמ הָנְב אָוהְיד אָתַיּב ןינבו אעְראְו אימש ּהָלֶארִד
 : ּהָלְלְכַשְו יֵהְנְּב בר לארשיל דלמו ןָאיגש ןיֵגְׁש הֶנּ

 ריב ומה בי אמש ּהָלֶאְל אָנמַהְבֲא גרה ידמ ןהל וג
 הָמַעְו ּהָרְתַס הָנָד הָתְיבּו אידְסּכ טָבְּבילְמ רַצְנְדכּובנ

 לֵבְב יד אָּכְלַמ שרוכל הלה תְׁשְּב םַרְּכ :לָבְבְ ילגה 13
 ףאו :אנְבְל הָנְד אָהְלֲא-תיַּכ םעְט םש אָּבְלַמ שרב 4

 רַצָנְדכּובְנ יִּד אָּפְסַכְו הָבַהְד יד אַהְלְא"תיִב"יד אינאמ
 יד אָלְכיהְל ימה לָביֵהְו םֶלָשּורִיִב יד אָלְכיהְִמ | קּפְנַה
 ביו לָבְב יִ אָלְכיִהְמ אָּכְלַמ שֶרְּכ ומה קפנַה לבב

 אנא הלא | הלר :הָמְש הָחֶפ יד מש רַעבְׁשְׁשְל וט

 בה אהא - רַצְבְשש זיא | ,Aus 4 אנכי 18
 אישא
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 ןעְכיהְו ןידָאְדִמו םֶלשוריב יִּד אָהְלֶא תיבדיד אָישֶא
 וז תיִבְּב רָקְַתי בט אָכְלַמ"לַעןֶהןעְכּו :םילש אָלְו אְנְּבְתִמ
 ׁשֶרוכןמייד יִתיִא ןה לֵכְבב יה הָמַת אֵּכְלמיִד אנ
 תוָעְרו םָלְׁשוְיִב ךד אָהְלֶא-תיב אנְבמְל םַעְט םיש אָּכְלִמ
 :אָיִלָע חֶכְׁשְי הָנְד"לַע אָּכְלַמ

 ו 0 ה

 א יָד אָּיַרְפַס תיִבְּב רכבו םעְמ םַש אָּכְלמ שירד ןידאב
 2 אָתְריִכְּב אָתְמְחַאְּב חְכְתְשהְו :לָבָבְּב הָמַּתְןִתָההְמ אנ
 :הנורְכד הגב ביתו הדח הקמ אָחְנידִמ יִדְמְּב ִד

 3 םעְט םש אָכְלִמ שֶרּכ אָּכְלִמ ׁשֶרֹוכְל הָדָה תַנְִּב
 ןחְבִּד ןֵחְבֶריִד רַתֲא אְָּבְתִי אָהְיַב םֶלָשּוריב אָקְלִאתיִב
 :ןיתש ןיִמַא הֶיְתִפ ןיתש ןיִמַא המור ןילְבוְסִמ ֵהושֲא
 4 אָתְקְפִנו תַדֲח עֶאיד ךָבְדנְו אָתְלִּת לֶלְג ןְבַאהיִד כבד
 ה הָבֲהְד יד אָהְלֶא-תיִב ינאַמ ףַאְ :םֵהְיְתִת אָכְלִמ תיִבְדִ
 םכלשוריבדיד אלְכיהדמ קּפנַה רֵצנְדבובְנ יד אָּפְסַכְו
 הרְתַאְלםְלְׁשוִיִבייָדאָלְכִהְלְַהוְביִתֲהולבְבל לבה
 6 הָרָהְנירַבֲע תחפ ית ןעְּכ | :אָהָלֲא תיִבְּב תֶחַתו
 ןיקיחר הָרָהְנ רבב יִּד איְכְסְרפֲא ןוהתונו ינוב רֶתְש
 ז אידוי תחפ ךדאַהְלִאתיִּב תדיִבְְ יקְבש הָמַּתדִמ וו
 8 לָמּו :הָרְתַאזלַע ןונבי ךד אָהְלֲא-תיִּב אָידְהְ יִבָשְלּו
 אְְבְמְל ךלא אָיִדוהייִבָשְדַע ןורבעתדיד אָמְל םעְט םיש
 הרהנ רבע תדמ יד אָכְלַמ יִפְכנמו ךד אָהְלאדתיִב
 אלדיד ךלא אָיַרְבנְל אָבָהְיִתִמ אוקת אתקפנ אְנָרֿפְסֶא
 * וןנלעל ןיקמאו ןירפדו ןירות גבו ץלשח הָמו :אָלְמבְל
 אַָהְּכ רַמאָמְּכ חַׁשְמּו רמָח | חלמ ןיִטנה אמש ּהֶלֵאָל
 גולָש אלדד םִיְב םָי םהל בהותמ אוהל םֶלְשוריִבייד
 יחל ןילצמו אמש הָלֲאל ןיקיחינ ןיכרקהמ ןוהל"ד

=aאכלמ  
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 אָנְׁשַהְייֵּד ׁשֶנֲאזלְכ יד םעט םיש נמו :יִהנְבּו אָכְלַמ ג
 יהלע אָחַמְתִי ףיכת התיבמ עֶא חסנתי הֶנְד אָמְגְתִּ

 הָמַת הָמְש ןכַשיד אָחְלאו :הנדלע דבעתי ולוג התיבו ג
 הָלְּבַח אָנְׁשַהְל ּהָלָי חלש | יד טעו ךלַמילָּכ רני
 םעט תֶמָש שוירד אנא םלשוריבדיד ףד אָהְלַאדתיִּב
 :דֶבַעְתִי אָנְרַּפְסֶא

 רַתְׁש הָרָהְנְרַבַע תחפ נתת ןיַרָא 13
 אָמְּ אָכְלִמ שוירד השי לּבַקַל ןיִהְתונכו ןנזְב

 תֵאּובְנְב ןִחְלְצמו ןינָּב אָיְדוהְ יבשו :ודבע אָנְרַּפְסֶא 4
 הָלֶא םעמדמ ּוללְבִשְו ונְבּו אודעדרב היְרַכְו האיבְנ יגח
 :סֶרפּדְלַמ אֵתְׁששְחִּתרְַו שוירדו שָרּכ טעמִמּו לאְשי

 | = איהייד רֶדֶא חריל הָתְלִת םוי דע הָנְד הָתַּב איִצישְו וט
 | לֶאְרְש"ינְב ודבעו :אכלמ שירד תכְלַמְל תשחתנש 16

 | ₪ .אָהְלֲא-תיכ תַכְנֶח .אָתולנינּב רֶאְשו איולו אה
 הדֶאְמ ןיִרוּת הָנְ אָהְלֲא-תיב תכנהלי וברקהו והָודָהְּב וז

 אימחל ןיזע ירופצו הָאְמ עבְרא ןירמא ןותאמ ןיִהְכ
 מיִקָהְ :לֲאְרְשִי ימבש ןינמל רעיית לֵאָרְׂשִײלָכ-לַע 8

 אָהְלֶא תַריכְעלַע ןיהתסלחמּב אילו ןוהַתנלפכ איגהכ
 הָלטַהינְב ושעמ = :השמ רפְס בֶתְכּכ םֶלְשּוריִב יד ו
 ורָהְטַה יִּכ :ןושארה שרהל רשע הָעְבְראְב חַסַּפַהְתֶא כ

 הָסָּפַה טָחְשיו םירוהט םֶלְּ דַחָאְכ .םיולהו םיִנָהְפַה
 -ינב ּולכאַו :םֶהְלְו םינַהְפה םֶהיַחַאְלְו הלה יִנְּבדלֶכְל ו

 ץראהדייוג תאמטמ לְדְבנַה-לְבְ הטּגַהַמ םיבשה לאש
 תוצמ"גח ושעיו :לֶאְרְשי יהלֶא הוהיִל שרדל םֶהְלַא ל

 -ךלִמ בל בסהו הוה םֶחְמָשיִּכ הָחַמְשְּב םיִמָי תעְבש =
 יהְלֶא םיהלֲאָ תב תֶכאָלְמְב ם: םֶהיֵדי קזחל םהיִלַע רושא
 :לֶאְרְשי

 רחאו
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 א םֶרָפיִדַלִמ אתְמׁשְחּתְרא תּכְלַמְּב הָלֲאָד םיָרָבְַּה רֵחַאו
 : קצב םוָלׁשכ הקל הרעב היְׂשְּב אר
 4 הָיִַרְוְרּב :תיָרְמְּב הָירוְְִּב הירמֲאְּכ :בּוטיחַאְדִּ
 ה ןְרָהֲאְדַּב רָעְלָאְּבסחְנִּפְדִּכ עושיכַאְּכ זָקְּבְַּכ זֶעְדְב
 6 ריִהָמ רפסדאוהְו לָבְּבִמ הָלָע אָרְוְע אוז :שאְרָה ןהפה
 לתו לארשי .יהלֶא הוהי .ןתָנרֶשֶא הָשמ תֶרותְּב
 ז דינּפִמ ולעיו :ותשקב לכ ויִלָע ייִהלֶא הוהידדופ ךלמה
 םיִרעְׁשַהְו םיִרְרַשְמַהְ םיולהו .םינהְלהדןמו לארשי

 לְמַהאָהְסְׁשִחַּתראְלעֶבְׁש-הנְׁשְבםֶלְׁשו-לֶאםניִתנה
 8 תריִעיִבְׁשַה תש איה יׁשיִמֲחַה ׁשֶדֹהּב םֶלָשּורִי אב
 ו הָלֵעְמַה דסי אה ןוׁשאַרָה שרל ָהֶאְּב יִּכ למל
 -ִרִָּכ םֶלָשורְלא אב ישימחה שדחל .דַחֶּאְבּו לָבְּבִמ
 י חתֶא שרדל ובל ןיכה אַרֶוע יכ :וילע הבוטה ויִהלֲא
 :טַפְׁשִמּו קח לֵאְרְשִיְּב דמללו תשעלְו הָוהְי תרות
 וג תוְתְמָשְהִתְרִא ךלמה ןת) רֶׁשֲא תשנה ןנשרפ ו ה
 -לַע ויקחו הוהותוצמ רבה רפס רפסה ןהפה אָרעְל
 ו: אָנָה ארעל איכלמ ךלמ אּתְסְשַהַתְרִא | :לָארְׂש
 5 םָעְמ םיש למ :תֶנעְבּו ריִמְנ אמש ּהָלֶאיִּד אָחְּד רֿפְס
 אוְלְו יהונהכו לֵאָרְׁשִ אַמַעְמ יִתּ בֶלַמְּב םדנֲתְמִלְכ יד
 + אָכְלַמ םדקְדמ יד לָבְקילָּכ :ָּהָיּדִמַע םלשוריל דהְמל
 תָדְּב לילו רוהודלמ .הרקבל חילש יהֹטעו תעְבְשְו
 וט יהוו אָּכְלמדיד בלד ףסּכ הָלְביִהְלו :ךדיב יד ךָהְלא
 ג ַסִּכ לכו הנְבשִמ םלְשוריִב יד לֶאְרָשְי הָלֲאָל ובדנחה
 אמע תובדנתה םע לָבְּב תנידְמ לָכּב הַּכְׁשַהְח יִּד בָהְדּו
 17 לָבְקלְּ :םלשוריב יד םֶהָהְלֶא תיבל ןיִבְדנְהִמ אָינַהָכו
 ןירמא | ןיִרְכּד | רות ה הנד אָפְסַכְּב אנקת אְנְרַפְסֶא הנ
 ןוהתחנמו ו

 חנתאב חתפ צץ. 19. ירצב ידה איכב צ. 18. | ל"צכ
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 תי יִּד אָחְּבְרִמילַע ומה םֵרָקְתּו ןוהיִּפְסִנו ןוִהְתָחנמ
 בטי דַחֶא"לַעְו דע יד הַמּו :םֶלָשורִיִב יד םֶכָהְלֶא 8

 :ןודבעת םֶכַהְלַא תּועְרּכ רבטמל הָבַהָדְו אָּפְסּכ רֶאְשִּ
 םָדְכ םלֶשה ךֶהְלַא תיב ןַחְלֶפְל דל יֵבֲהְיִתְמְדיַד אינאמו
 ללי יד ְךְהְלֶא תיִב תיהְׁשַח רַאְשּו לשר הָלֶא
 אָּתְפַׁשִחַּתרַא הָנֲא יִנמּו :אָכְלַמ יג תיֵבְדומ ןתְנִת ןמנמל

 ילָּכייַד הָהְֵנ רבע יִד אירְבמ לכל םעְמ םיש אָּכְלַמ
 אימש הְלֶאיִד אָתְָּד רַפְס אָנֲהַכ אָרְָע ןוכְנלאשי יד

 ןירופ ןיטנתדדעו הֶאְמ ןירּכּכ ףסכ"דע :דָבַעְתי אָנרַפְסֶא 5
 חַלְמּו הֶאְמ חַשמ ןיתּבְדדעו הֶאִמ ןיתַּב רמֲח-הַעְו הֶאְמ

 אדורדא דבְעְתְי אמש הָלֶא םעטְדִמ יד"לְּכ :בִתְכ אליה 9
 אָּבְלִמ תּוָכְלִמלַע ףצק אוהל המי אמש ּהָלֶא תיל

 אירמז אול! אנֲהְכילְכ יִד ןיעדוקמ םכלו :יְִנְבו 4
 לה לְב הדְנמ הנד אהְלַא תיב יִחְלַפּו אֹניתנ איערת

 הלא ַמְכָהְכ ארוע תאו :םהילע אַמְרֹמְל טיִלָש אָל הכ
 יד אמעזלבל | ןינָאָד ןוהלחיה ןיאדו ןיטפש ינמ ךְדיבדיד
 :ןעדוהְתַעְהְ אָליִדְו דַָחְלא יתד יעְדיזלַכְל הָרָהנ רֶבַעַב
 אָכְלִמ יִד אָתַדְו ךהְלֶאדיִד אָתְּד דב אָוַהְל אָליִדדלְכְו
 ושרשל ןַה תומל ןַה הנמ דכַעְתִמ אוהל הָניִּד אָנְרַּפְסֶא
 יֵהלֲא הוהי דור :ןירוסאלו ןיִסְכ שנעלדה
 הְוהְי תיִכתֶא ראְפל ְלֶמַה בֶלְּב תאֹוָכןַה רֶׁשֲא ּוניִתבַא
 יִצעוו ללה ינפל דָסֹההַמַה ילַעְו :םֶלָשוריב רֶׁשֲא
 והלא הוהי"דיּכיתקזחתה יאו םירבגה למה יִרָׂשלְבְלו
 ;יִמַע תולעל םישאר לאְרֶשימ הָצְכְקִאו יל

 .Car. VI ח

 תּוכְלַמְּב יִמַע םילעה םֵׂשֲחְיְתַהְו םַהיִתְבָא יׁשאָר הֶלֶאְו א
 ינּבִמ םשֶרַג םֶהְניפ ינְּבִמ :לָבְבִמ דלמה אָתְסשחִּתְרַ ג

 רמתיא
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 3 ינְּבִמ היבש נְּבִמ :שופח דיוד גְּבִמ לֶאנַד רָמָתיא
 :םישמחו הֶאמ םיִרְכול ׂשֶהְְתה ֹוֵמִעְו הָיְרכְו שָעְרֶפ
 םִיתאָמ ומעו היְחרֶוְְּב יניעוהְילֶא םָאֹמ תַחפ יֵנְּבִמ
 תֹוִאְמ שלש ומִעו לֵאיֲחיְְּכ היגכש נֶבמ :םיִרְכה
 :םיִרָכְזַה םישמח ומעוןתנוידּב דב ןיִדָע ינְּבִמּו :םיִרָכְּזַה
 :םִיִרָכְוַה םיִעְבש ממו | הילַתעדּב היעשי .םליע נָּבִמּ
 ;טביִרְכְַה םינמש מ אוק ב הָיִדְבְז היטפש יִנְּבִמו
 רשע הָנֹמְׁשּו םיִתאָמ ומעו לאיחידְּב הידבע בֶאְי ֹונְּבִמ
 םיששו האמ ומעו היפסוידּב תימ = יִנָּכִמּו :םיִרָכְוַה
 הָנמְשּו םירשע ומעויִבָּפדָּב הירו יִבָב יִנְּבִמּו ::םיִרָכַּה
 הָרְׂשִעְו הָאמ ימעו ןמָקהּכ ןנתוו דא במו :םיִרָכְזה
 טלפילא םתומש הָלֶאְו םינרָחַא םקינדא ינבִמּו :םירכוה
 יתוע יונב יִנָבִמּו :םיִרְכֹוַה םישש םֶהָמעְו היעמשו לאזעי
 וט רהנה"לא םַצְכְקֶאְו | :םיִרְכְוַה םיִעְבַש םֶהָמֵעְו דב
 םֵעְב הָייִבָאְו השלש םיִמָי םש הנחנו אָוהַאְדלֶא אבה

 דָעיִלֶאְל הָחְלְשאְו :םש יִתאָצְמ"אל יול ינְּבמּו םִנֲהְּבִבּו
 ןתנלו .ןתְנלֶאְלּו בידילו ןמנְלָאְלו המשל לַאירֲאל
 :םֶניִבְמ ןַתְנְלָאְל בייל םישאר לשמו היכל
 הָמישֶאְ םוקמה א אָיִפֶסֶכְּב שאה ודא-לע םִתוא האצואו
 אֹיִפְסַכְּב םינותנה ּויָחֶא ודִאלֶא רֵבַדְל םיִרְבִּד םֶהיֵפְב
 18 ל ואיבוו :וניקלא .תיבְל םיִתָרָׁשִמ ונְלדאיִבָהְל םֹוקָּמַה
 לב יֵלֲחַמ ינכמ לכש שיא ניִלָע הָבֹוטַה ַּהלֲא-ְכ
 9 =זרָאְו :רֶׂשָע הָנֹמְׁש ויָחָאְו וינְבּו היברשו לאָרְׁשִדְּב
 :םיִרְׂשֵע םֶהיֵנְבּו ויחֶא ירְרמ נָבמ הָיְעשְי ותאו היְבְׁשֲח

 כ םולַה תדבעל םירָשהְו דיוד ןמְנש םיִניִתְנַהְִמּו
 21 אָרְֲאְו :תומשְב ּובְכִנ םֶלַּכ םיִרָשַעו םיִתאַמ םיִניִתְנ
 שקבל וניקלֶא ינפל תונעתַהְל אּוהֶא רָהְנַה-לַע םוצ םש

 ונממ
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 ִּתְׁשב יִּכ  :ּנְׁשּוכְר"לְבְלו ונָפַסְלּו ונל הָרָׁשְי ְךֶרָּד ונמִמ 2
 רָב בואמ ּוָרֲעְל םישרפו ליה למה ליֵאְׁשל
 וישְקְבְמילָּכילַע ּונַהלֲא-די רמאל ְךְלֶמַל נָא

 השק הָמּצְת :יבֲע-לְּכ לע פאו ועו הָבוטל ₪
 םיִנָהְכַה יִרָשִמ הָליְִּבַאְו :ּנְל רתע תא"ל ּוניהלֶאְמ 4

 :הרשע םָהיֵחֲאַמ םֵהְמְִו היְבשַה היברשל רֶׁשְע םיִנש
 תַמּורּת םיָלְּבַה"הָאְובְהוהדתֶאְוְףסּנהדהָא םָהְל הָלִקְשִאְ הכ

 לֶאְרְשי"לְכְו ויִרְַו ויצעי למה ומירהה ּונַהלֲא-תיב
 תוֶאְמשש םיִרְכִּכ ףֶסָכ םֶדָידלַע הֶלָקְשֶאְ :םיִאָצְמְנַה 6

 :רָּכַכ הֶאִמ בָהָז םיִרָככְל הָאמ הסביל םיִׁשְמֲחו
 בָהְצִמ תֶׁשחְנ ילכו ףֶלֶא םינכרדֶאל םיִרְשע בֶהְז יִרֹפְכּו לז
 שרק םתַא םֵהָלֲא הָרְמֶאְו :בָהְזּכ תַדּומָה םִינָׁש הָבֹומ ₪

 יהלֲא הוהיל הָבְד םָהְוהְ ףסּכהְו שֶדָק םיִלְּבַהְו הוהיל
 םינֲהְכַה רש נפל ולקשתדדע ורמשו ודקש :םֶכיִתְבֲא 5

 תיב תוכְשְלַה םֶלׁשּורְיּב לארשיל תובָאָקיִרָשְו לה
 בהוהְו ףַסְכַה לקשמ םוְלַהְו םעָהכַה לבו :הֶוהָי ל
 דַעְסִ יהל תבל םלשּוריל איִבָהְל םיִלָכַהְ 31

 םלָשורְי תָָלְל ןושארָה ׁשֶרָחל רשע םנְׁשב אהא רהנמ
 -לַע בֶרֹואְו ביוא ףכמ ונליצוו ּוניִלְע הָתְֲה וניחלָא דיו
 םּויִבּו :הָשלְש םיִמָי םש בש לש אָבְּת דרה 5

 לע וניל תיִבְּב םיִלְבַהְו בחו | ףֶסּכַה לֶקָשנ ִעיִבְרָה
Be אה 

 םהָמָעְו סָחְניִּפְדֶּב ֶעְלֶא ֹומֲעוְַהּכַה הָיְרוִאְדְּב תוָמְרְמְדדָ
 לק רָפְסִמְב :םִיולַה יּונְּכְדְב הידעונ] עושיִדְּכ רָב 4
 טיבה :איִהַה תַעְּב לקהל בתיו לכל הל

 םיִרְפ לֵאָרְׁשִי יקלאל | תל ובירקה הלּנַהינְב יִבָשַהְמ
 םיִשָבִּכ הֶשִשְו םיִעָשִּת םיליִא לֶאְרְשִילְּכילַע רָשָעְיביִנש
 זרלע לפה רָע םנש תאָטח יִיפָצ הָלְבְְו םיעְבש
 הוהול —

v. 3.יג ריחי  
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 38 תווחפּוךְלֶמַהיִנְּפְרּדְשַחֶאל ךלמה יִתְדתֶאוּוְנִתַיו :הוהיל
 :םי הלאה תיָּב-תֶאְו םעָהְדתֶא ּואְשנְו רָהְנַה רֶבַע

Car. IX. B 

 א םַעַה לְּדְבאָל רמאל םיִרְׂשַה יֵלֵא ּוׁשְנְנ הָלֲא תֹוָלככו

 םֵהיֵתֹבַעתְּכ תֹוִצְרֲאָה ממ םיולהו םיִנהְּפהְ טארשי
 ירָצמה יִבָאָמַה ינמעה יפוביה יזרפה יתחה ינענבל

 וברעתה םינבלו שחל םֶהיִתְנְבִמ ואשנדיכ :יִרֹמֲאָהְ 2
 הָתְיָה םִִנְנְפַהְו םיִרָׂשַה יו תִֹצָרֲאָה ימַעְּב שדה עַד

 יִתְעְרַק הוה רֶבְּדִהדתֶא יִעָמְשְכּו :הָנושאָר הֶוַה לעמּב 3
 הָבְשֶאְו ינקו ישאר רעְשמ הטְרַמָאְ יליעמו יִרְנַב-תֶא

 טארה יֵרְברְב דַרָח לכ פס יִלֶאְו :םמושמ 4
 ברַעַה תָהְנמְל רע םמושמ בשי יָא הֶלוגַה לעמ לע
 ה א יִדְנְב יִעְרְקְבּו יִתיִנְעּהִמ יִּתְמַכ, בֶרֶעֶה תֶחְנִמְבּו
 :יהְלֲא הָוהְילֶא יפכ הֶשְרַפָאְ יפרבההלע הָעְרְכָאְ

 יכ דילא ינפ והלא םיִרהל יתמְלְכְה יִתְשְּב יהלֶא הָרַמִאְ 6
 :םימשל רע הלד; וטְתְמְשַאְו שאר הלעמל ו ובר ניתנו

 יתנו הוה םויה רע הכד הָמְׁשֲאַב ונהְנֲא וניִתבַא יִמיִמ 7
 בֶרָחַּב תיצראה יכלמ | דַיּב ונינהכ וניבְלִמ ' ונחנא ּונַתנ

 "מ הֶתַעְו :הזה םויַהְּכ םִינפ תֶשְבְבִו הֶזְּבְב יבש 8
 ל ריאְשהל וניהלא הוהְי | תַאמ הָנֲחְת הַתְָה ענר
 יגיע רֵאָהְל שק םקְמְּב דתי ּוְלתְתְלְו הטיל

 ּוטחְנָא םיִדְבע-יכ ::ּונְתְרְבַעְּב טעֶמ היחמ נתת ונ יטלא 9
 יכלמ נפל דס :נילֶעדטו ניהלֲא ונבזע אל ונָתְרְבְִב
 דימעהלו וניבלא תיִּבדתֶא םמורל הָיחַמ ונלדתתל סרפ

 יהּתַעְו :םֶכׁשוְריִבּו הָדהיִּב דלג ְלתַתְלְוייתְבְרָהדתא
 גג רָשֶא :ְּדיִתֹוצִמ ּונָבַע יִכ תאָוייֵרֲהַא ּוניהלֶא רמאנדהמ

 םיאכ םתא רָשָאְלְרֶאְה רמאל םיִאיִבְנַה ּףיִדְבַע ריב תיֹוצ
 —————— תתשרל
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 םַיִתְבַעְוִתְב תֹוִצְרֲאָה ימִע תָּדנְּב איה הדג ץרא ּהָּתְׁשִרְל
 םַכיִתּוְּב הֶּתַעְו :םֶתֶאְמְמְּב הפלא הפמ הואלמ רֶׁשֲא ו?

 -אלְו םכינְבל ָאשתדלא טהיתנבו םינבל .ונְּתִת"לַא
 םּתְלֲַאו ולְזַחַּת עמל םלוע-דע םֶתְבֹוטְו םֶמלש ושרדת

 יִרֲחָאְו :םֶלֹוע-דַע םכינבל םָּתְׁשַרֹוָהְו ץֵרָאָה בוטדתַא 3
 | יכ הָלֹדיַה ונֵתָמׁשַאָבו םיִָרָה וניִשַעַמְּב ונילָע אָּבַהלכ
 הָטילּפ וגל הֶּתַתְנ ינועמ הטמְל תְכָשַה וניהלא הָתַא

 תובעְתַה וגעב ןּתַחְתהְלּו ִתֹוָצְמ רפָהְל בושה :תאְֹכ 4
 :המילפו תיִרֲאְׁש ןיִאְל הלפיד ֹנְב-ףנֲאָה אולה הלאה

 המילפ נְרֲאְׁשִניִּכ הָּתַא קידצ לֶאְרשָי יהלֶא הָוהְי מ
 ונפל הומל ןיא יִּ ונתְמשאב לנפל ונגה הזה םּווהְּ
 :תאז-לֲע

Cjי  CaP. 

 תב ינפל לֿפנְתִמּו הָבֹּב ותדוְתַהְכו ארוע ,לֶלַּפְתַהְכ א
 םיִשָנַא דאמדבר לֵהָק לֵאְרְׁשִִמ ויְלֲא וצפסנ םיהלאה

 ןעו :הָכָב הָּבְרַה םֶעָה וכְבייִּכ םידלי) םיִׁשָנ 5
 ונלעמ ונחנַא אָרְזעְל רָמאֹינ םלוע נְבמ לַאיַחידְב הָינַכְׁ
 -שָי הָּתִעְו ץֶרֶאָה ימעמ תֹיַרְכְנ םיִׁשָנ בש וניהלאב

 וניקלאל תיִרְבְתְרְכִנ הָתַעְו :תאז-לע לֶאְרשיל הקמ 3
 םידרחהו יִנדַא תַצעַּב סמ דלה םיִשְלּכ איו ₪

 -תֶא עשו אלע עם :השעו לוח מ נֲחנֲאַ ה
 ה רֶבְּדַּכ תושעל לַארְׂשִי-לְכְו םיולה םיִנָהְּפַה יִרָש

 א דלי םיֹללֵאָה תי ינפלמ ארזע םקוו .:ועָבְש 5
 םיִמו ו ַבָאדאְל םחל םש דלה בישילָאדב ןנחוהי תּכשל

 לוק וריבעו :הלוגד לעמדלע לְּבַאְתִמ יִּכ הָתְשדאְל ז
 :םבֶלְשּורְי ץבָקַהְל הֶלוגה נְּב לכל םֶלָשּוריו הָהוהיְב
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 8 םירָשה תַצַעַּכ םיֹמָיַה תָשְלָשְל אביאל רֶׁשֲא לכו
 :הלוגה להקמ לָדְב א ושובְרדלְּ םֵרֲחָי םינקְזהְ
 9 םימיה תׁשְלְשל םלָשוִי גנבו הָּוהידישְנַאלָכ צב
 םֶעָה-לְכ ּובְשַיַו ׁשְדֲחּב םיִרָשִעְּב יִעשְתִה שדח אּוה
 :םימשגהמו רבדה-לע םידיערמ םיהלאה תיִּב .בוחְרִּכ

 םֶּתְלַעִמ םָּתַא םֶהֵלֲא רֶמאָו ןהפה אָרְע םֶק
 הָתִעְו :לאְרשי תַמׁשַא-לע ףיִסוהְל תויַרְכְנ םיִשָנ ובישתו
 ולְרבהְו ונוצר ּושעו םֶכיִתְבָאדיִהלֶא הוהיל הָדֹות ונְּת
 דלָהָקַהְיִלָּכ נעו :תויִרְכְנה םישגהדמו ץֶרָאָה ימעמ
 םעְה לבֲא :תּושעל ונילָע ךיִרְבְדּכ ןכ לחג לוק וראו
 -אל הָכאְלַמַהְו ץּוחּב רומעל חכ ןיאו םיִמְשָג תַעָהְו בר
 :הוה רֶבְּדַּב עשפל ּויִּבְרַההיִ יל אלו דָהֶא םל
 4 בישהה ּוִלָעְּב רשא ו לכו לקַה-לְבל וירש אָנודְמע
 רי ריעדינקז םֶהמַעְו םִנָממ םיתעל אבי תוירְכְנ םישְ
 רבּדל דע ומ וניהלֲא-ףא ןורח בישהל דע היטפשו
 וט -לָע ּוְמִ הוקתךכ הווחוו לאהשעךּפ ןתעי ךא הזה
 6 הלינה יב ןכדושעיו :םֶרָזע וולה יבש םֶלְשִמּו תא
 םָהֹבֲא תיבל תובָאְה ישאר םיִׁשָנֲא ןהפה ארזע ולדּביו
 שוירדל יבישעה שֶדחל לָחֶא םְב ובשיו תומשב םֶלַכְ
 וז דע תּורְכְנ םישָנ ובישהה םיִשְנא לײב ילכו :רכדה
 ג םיִנְָּכַה ינּכמ אצמיו :ןושארה שדחל דַחֶא םוי
 ויַחָאְו קדצויְדְּב עושי יִנָּבִמ תֹיַרְכְנ םיִשָנ ובישה רֶׁשֲא
 9 תציצוהל םֶדָ תו :הילַדנו בירי רשיִלֲאְו הישעמ
 כ יִנְנֲח רָמִא יִנְּבִמ :םֵתְמְׁשַא-לע ןאצ-ליִא םימשאו םָהיֵׁשְ
 1 לאחיו הׂשמְׁשּו הילאו הישעמ םרָח יִנְבִמּו :היְדַבְת
 29 לֶאְנַת לאעְמְׁשִי היׂשעמ ינעולָא רוָרְׁשַפ יֵנְּבִמּו :ְהיוע
 23 אה חילקו יִעְמַׁשְו רַב םולהךמו :הֶׂשְעְלאְו דב
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 בישילֲא םיִרְרׂשִמַהְומּו :רָעילֲאְו הָדהְי היְחתְפ אָמילְק 4
 שערפ במ לאְרְשימּו .:יִרּואְוםלַטְו םלש םירָעָשהְדִמְו הכ

 :הרנְבּו היכְלמו רׂעְלֲאְו ןממו היכלמו היו המר
 :הֶילֶאְו תמר יִדְבעְו לאחיו הֶיְרַכְו הינתִמ םליע במו 5
 רָב תמְרְו הינתמ בישל :נעוילָא אוז במו יז
 ב במו ::וקתע יכו הינה ןנחוהי יב יבמ אז ₪
 תחפ כמו :תּמְרי לֶאְשּו בוש הידעו ךולמ םָכְׁשִמ ל

 ינבו לֵאָלַצְב הינתמ הישע הב לָלְכו אדע בָאֹמ
 !ןעְמש הֶיעמְש היכלמ השי רעיל םֵרֲח נבו :הָׁשנמו
 רבו הָתִתַמ ןנתמ םשח ןנכמ .:הירמש ךולמ מכ

 םֶרמִע ידעמ ינְב ינבמ .:יעמש השנמ ימרָי טֶלפילֶא 4
 :ביִשָילֶא תְמְְמ הי .:יהולּכ הדב נב :לאאו
 תת הימלשו .:יעמש ינבו נבו :ושעו ןנתמ הינתמ 5
 :הָירמש והימלשו לארוע :יִרָש ישש יבדנכמ .:הידעו מ'
 אָניבְו דָבְז היתתמ לאיעו ֹוֵבְנינְבמ \ :ףסוי הָיְרְמִא םולש 1)
 םקמ שו תיַרְכנ םיִשָ ִאְְנ הָלאלָּכ :הָנְּב לזו ודי 4

 :םיִנָּב ומישיו םיִשָנ
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LIBER NEHEMIAE 
 וו

 0 יי לע א

 א םיִרָשָע תש ולסְּכְישדחְב יהוו היָלכֲחְּב היִמַחנ יִרְ
 2 אוה יֵחַאַמ דַחֶא יִנָנַח אביו :הֶריְּבַה ןשושב יִתָיָה ינו
 -רֶׁשֲא הָטילּפה םיִדּוהיִהְלַע םֶלֶאַשִאְו הדּוהימ םיִׁשָנֲאו
 % םילַאשנה יל ורמאו :םלשוריזלעו יבשהדמ וראש
 הָפרַחְבו הלדנ הָעְרְּב הָניִדמַּב םש .יבָשהְךִמ וראש רֶׁשֲא

 4 יהו :שֶאְב ּותֲצְנ ָהיִרְעְשו תַצְרֹפִמ םֶלָׁשורְי תמוחו
 הָלְּבַאְתֶאְו הֵּכְבֲאְו יִּתְבשָי הָּלֵאַה םיִרְבְּדַד-ִתֶא ו יעָמְׁשְכ
 ה רמאו :םימשה יהלֶא ינפל ללפתמו םצ יהֶאְו םימי
 היִרְּבַה רמש ארוגהו לּודגַה לֶאַה םיִמָשַה יהלֲא הָוהי אנא
 8 תבְשק נָא איה :ויָתוצִמ יִרְמְשְלו בָא דָסֶחָ
 כנא רשא בע תַלְפְתִילֶא עמשל תוחותפ ועמו
 ףיִדְבַע לארשי יִנְּב"לִע הָליֵלְו םמוי םווה דינפל ללַפְתמ
 נָא ךל ונאַטֶח רשא לארשיהינב תואטח"לע הומו
 ? =תֶא ְרָמְשאלו ל ּונְלְבַח לכח ּוונאָטֶח יבָאתיבּו
 השמחתא תיּוצ רֶׁשֲא םיִטַפְׁשַמַה-תֶאְ יקח תוצמה
 8 בע השמחתא תיוצ רֶׁשֲא רַבְּרַהדתֶא אָנרֶכְז :ףדְבע
 9 בש :םיִּמַעְּב םכְתֶא ץיֿפָא ינֲא ולָעְמִת םּתַא רמאל
 } הָיְהְייסא םתא םֶתיִשַעו יִתוצִמ םָּתְרַמְשו ולא
 = םיִתאוָבֲתַו םֵעְּבַכֶא םֶשַמ םיִמשה הָצְקְּב
 << ףיִרְבע םֵהְו :םש יִמשתַא ןכשל יִּתְרַהְּב רשֶא
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 נא אגא :הקזחה ָּךְדיְבּו לידה ְךַחְכְּב תיִרְּפ רֶשֲא ע
 תרּלפְת"לאְו ךדְבַע תּלפְּת-לִא תֶבָשק ְּךוֶא אָנ ית
 ָךֶּדְבעְל אָנְהַהיְלצַהְו ָמָׁש"תֶא הָאְרִיל םיִצַפֲחַה יָדָבֲ
 הָקְשַמ יִתְיָה נאו הוה ׁשיִאָה ןנפל םיִמְחְרְל ּוהְגְתּו םויה
 :ּףְלֶמל
 | 65.-1- -ם 2

 = למה אתְסַשְחִתרֶאְל םיִרשָע תנש ןְסינ שָדָחְּב | יהו א
 | עס יתוחיאקו ךלמל הָנתֶאְנ ןייהתַא אָשָאְו ונפל ןיי
 א התאו םיפר נפ | עודמ למה יל מאו ונפל
 רמאָו :דֶאְמ הָּכְרַה אָרְיִאְו בל עֵר םָאדיּכ הָו ןיא הלוח 3

 ריִעָה רֶׁשֲא יִנפּעְרייאְל עוחמ יחי םלועל דמה ךְלִמל
 רמו :שאָב וֶלְּכִא ָהיֵרָעְׁשּו הָבֵרֲה יתבָא תורְבְקְתיִב 4

 יהְלָאדלֶא לֶלַּפְתֶאְו שקבמ הָּתַא הז-המ-לע למה יל
 בטיויסאו בוט ְּךְלַמַה-לע-סא למל רֶמֹאְו :םיָמָׁשַה ה
 תֹוָרְבִק ריִע-לַא הרהִי-לֲא ינחלשת רֶׁשֲא נפל בע

 ולצֶא תָבְׁשו ו לנשהו ךלמה יל רֶמאּו :הננְבֲאְו יתבא 6
 ףלממחינפל בטי בושת יִתְמּו ךְכְלַהַמ היה יתָמדדע

 ךלמה"לציסא למל למואו :ןמז ול הנתֶאְ נחלש ז
 ינוריבעו רשא רָהנַה רבע תווחפדלע ילדונִתָי תֹורְנִא בוט

 רמש ףְסָא-לָא תֶרנֲאְו :הֶרוהְייִלֶא אֹובֲארֶׁשֶא דע 8
 -תרֶא תורקל םיצע ילדתי רׁשֲא ְֶלמל רֶׁשֲא סדְרפה
 -רשא תיבַלְו ריִעָה תַמֹוחְלּו תִיַּבל-רׁשֲא הָריִּכַה יִרעְׁש

 אובָאְו :יִלָע הָבֹוטַה יֵהְלֲאידִיְכְךֶלֶמֵה ילו וָלֲא אבא 5
 ךלמה תֹוָרְגַא תא םֶהָל הָנּתֶאְו רנה רבע תווחפדלֶא

 עמי :םישְרפו ליח ירש למה ימע חלש י
 הדעְר םֶהֶל עדו ינמעְה דֶבָעָה הָיְבּומְו יִנרְחַה טקכְנ

 אובְאְו :לֶאָרְׂשִ ינבל הָבוט שקבְל םדֶא אָּבדרִׁשֲא הָלדְנ וג
 נא הל ו םּקְאְו :השלש םיִמָי םָׁשיהֲאְו לוריא ג

 םישנאו
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 ןתנ יֵהלֲא המ םֶדֶאְל יּתָדגַהדאָלְו יִמַע טעמ ו םיִשנַאּו
 -םא יִּב יִמָע ןיא הָמָהְבּו .םלשוריל תושעל יבְללֶא
 88 הליל אינה"רעשב הָאצִאְו :הּכ בכר ינֲא רֶׁשֲא הָמהְבַה
 תַמֹחְב רמש יִהָאְו תָפשאק רעשהלאו ןינתה ןיע נפלא
 44 רבָעָאְו :ׁשֲאָב ילְּכִא ָהיֵרְעׁשּו םיצורפומה"רַשֶא םלשּורי
 הָמַהְּבְל םקָמְדיִאְו ֶלִמַה תַכְרְּבילֶאְו ןִעָה רעש-לֶא
 וט המוחכ רבש יִהָאְ הליל לחנב הלע יהֶאְו :יתחַת רבעל
 16 ּןעֶדי אל םיִנְנְפִהְו :םּוׁשָאְו אינה רַעָשְּב אֹובָאְו בּושָאְ
 םירחלו םיִַהְכִל םירוהילו השש יִנָא הָמּו יִתכַלַה הָנֶא
 גז רֶמֹואְו :יתדגה אל כ"ד הָכאָלִמַה השל רֶתילְו םיננסלו
 םלשורי רשא הב ונחנַא רֶׁשֲא הערה םיאר םַתא םהָלֶא
 םלשורי תמוחדתא הָנבנְו וכל שאב ותצנ הירעשו הָבְרַח
 18 "רָשֶא יהלא דיחתָא םהל דִִנאְו :הָּפְרֲח דוע היהגדאלו
 :רמאו יל-רַמָא רֶׁשֲא דלמה יי יֵרְבְּד-ףאְו ילָע הָבֹוט איה
 ופ לבנה עמשיו :הָבֹוטְל םֶהיֵדְי וקזחינ ּננָבו םקְג
 ונל ונעו יבְרַעַה םֵׁשְנְו ינומעה דבעַה היבמו ינרחה
 םישע םֶּמַארָשֶא הֶזה רֶבְּדַדִדהִמ ורמאיו ניל וזביו
 כ םָהְל רמואָו בד םתא בישו :םיִהָרְמ טא ךלמה לעה
 וניְבּו םּוק ויִדְבַע ּנֲהנַא ונל הילצי אוה םימְשַה יהלא

 :םֶלְשוריִכ ץֶרָכִת הָהָר קלחךיא םָכל
 ך .CAP זז .'ב

 א -תֶא ונבנו םינָהּפה ויָחָאְו לודגה ןהפה ביילא םקו
 לנמדדַעְו ויִתְְלד ּודיִמַעו והושדק המה ןאצה רעש
 2 יׁשְנֲא נב וידעו :לאננה לדְנִמ הע והושדק האמה
 3 ּונָּב םיִנְדַה רעש תַאְו :יִרְמֲאְְּב רוכז הָנְב ודָידלַעְו וחרי
 :וידירבו וי לּוענמ ויתתלדי ודימעיו והורק המה הָאְנְסַה ינְּב
 4 םרי-לעו ץוקהֶּב הָיראְדְּב תומדמ :קיִזָחָה .םֶרְילַע

 קיוחה 79*
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 קיזחה םדיילעו לַאָבוְׁשְמְדְּב ָהֶיְכְרָבְְּב םָלׁשִמ קיֹוָחָה
 הירי םעקְּתַה יקִוחַה םֶדָיילַעו :אנעַבְדְב קוָדְצ ה
 הָנְׁשַה רעש תֶאְו :םֶהיֵנְדֲא תַדֹבֲעַב םֶרָוצ ואיבה-דאל 6

 והורק המה הָיִרְסִּבְּ םֶלָשִמּו ַחסְפְרְּב עדי יקיֹוחָה
 קיוחה םֶדילעְו וחיו וָלְענּו ויתתלד .ודימעיו ד

 אפְכְל הֲּפְצִמַהו ןועְבג ישְנַא יתנרמה ןודינ ינעְבגה הימלמ
 הָיָהְרַחְִּב לאל קיוחה ודי"לע :רַהְנַה רבע .תֶחפ <

 םלְׁשוָרי ובזעיו םיחקרַהְדּב ה הָיָה קיּזחָה ודדלעו םיִפרוצ
 רש רחב היפר קיוַחַה םדידלעו :הָבָחְרָה המוחה ךע פ

 סרה היד קווחה םדי"לעו :םֶלשּורְי ךלפ יצח
 הָּדֹמ  הְנְבְשָחְִּב שוטח קיוחָה ודי"לעו ותיכ ד גג

 תֵאְו בָאמ תַחַּפְּב בּושחו םרחְְב היפלמ יִוחָה תינש
 רש .שחולַהְּב םולש קיֹוחָה וידע :םיִרנַתַ לֶּדנִמ 9
 קִוֲהָה אַָּּנַה רעש תא :ויָתֹנֲבּו אוה לש ךָלַּפ יִצָח 3

 ויִלָעְנַמ ויָפתְלִּד והימעו ּוהּונְב הָמַה חו יֵבְׁשִו ןנָח
 | תֶאְו :תְפשֶה רעש רע המוחב הָמָא ףלא ויָהיִרְבּו 4

 -תיִב ךקפ רש בָקַרְדְב הָיְּפלַמ קיזחה תופשאָה רעש
 תַאְו :ויחירְבו וילענמ ויתתְלד י דימעו וְנְבְי אּוָה םֶרְּכַה וט

 הָפְצִמַה ךְלִּפ רש הלב ב ןולש קיוחַה ןיִעָה רעש
 ויָחיִרְבּו וילעָממ ויַתִתְלִ והימעוו לטו ל בי אה
 ;רולעמה"דעו למה גל חלשה תַכְרְּב תמוח תא

 קבב הָיְמְחְנ קיזחה וירחֶא דוד ריעמ תודרויה <
 הָכְרְּבַה דעו רייד יִרְבְק דד רוצזתיִּב ךלּפ יִצֲח רש

 םוחר םיְלַה וקיִוחַה ויִרָחֶא :םיִרבנַה תיִב דַעְו הייׂשֲעָה גז
 הֶליעְק .ךלפ"יצחירש הָיְבַשָח קיֹוָהַה ודידלע ינְבְוְּב

 יִצֲח רש רֶרְנֲחְְּב ַײכ םֶהיֵחַא יקזחה וירָחֶא :ֹוְּלַפְל 8
 הָפְצִמַה רש עּושיִדְּב רוע ודידלע קוחינ :הליעק ךלפ 9

Sadie Aol Al CWהרמ  
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 כ הָרָהָה ויִרחֶא :עצקפה קשה תָלֵע דג תנַׁש הָדִמ
 חַתָּפְדדַע עצקמהְךמ תיִנש הדִמ יִּבְורֶּכ רָב קיִזָחָה
 גג ֶּב תֹוָמָרְמ קיִזָחָה ויָרֲחַא :לודנה ןהפה בישל תיָּב
 -דַעְו ביִׁשיִלֲא תיב התַפִמ תינש הָּדִמ ץוקהְְּב היא
 2 ישא םיִנָרְבה וקוֲחַה ויָרחָאְו :םישיְלא תיב תיל
 23 ןיֵרֲחֲא םתיִּב דגָנ בושחו ןַמיַּב קוֲחַה ויָרֲחַא :רָכְּכַה
 ג ויָרֲחַא :תיִּב לָצַא הָיננעְרְּב הישעמדב הָיְרוע קיֹוחַה
 עוצקמה-דע הָיְרוע תב תש הָדִמ דד יִנּב קיִוחַה
 הכ אצה לְנמַהְו עוצקמה ךנגמ לזאב לֶלפ :ה:פה-דנ
 יָד ויָרֲחַא הָרְטִמַה רצחל רֶׁשֲא ןילַעַה מַה תיִּבִמ
 % רעש דגנ דע לפעב יבש יָה םיִניִתָנַהְו :שַעְרפְְב
 גז םיעקתה ּוקיִזְחָה ויִרחֶא :אצויה לדגפהְו חרומל םימה
 :לָפְעֶה תמוח דַעְו אצויה טודגה לדנמַה דְגְנִמ תינש הדִמ
 28 :ותיִּב דגְנְל שיא םיִנָהְּפַה וקיוחה םיפופה רעש | למ
 ₪ קיוֲחַה ויָרָחָאְו ֹוִתיּב דע רַמאְדְּב קֹורְצ קח ויֵרֲחַא
 ל קיִזָחָה יִרָהֲא :חָרומַה רעש רמש הָנכְׁשְְב היעמְׁש
 וירחא ינש הדמ יששה ףלצְדּב ןוגחו הימלְׁשְוְב הגנה
 גג קיוחה יִרָחֶא ותָכֶשנ ר היְכְרַכְּכ םֶּלְׁשִמ קיזחַה
 רעש דגנ םיִלְכַרִהְ םיִניִתְנַה תיָּכ-הע יפְרֹצַהְְב הָיַכְלִמ
 32 ןאצה רעשל הנפה תילע ןימו :הנפה תילע דעו דָקְפמַה
 ₪ עמש רַשֶאַּכ יהו | * :םיִלְכְרַהְו םיִפָרֹצַה ּויוֲחָה
 סַעְכִיו ול רח המוחההתֶא םינוב טחנאכ טלכנס
 4 לוח ויטֶא ינפל | ראו :םיָדוהְיֲה-לע געְליו הברה
 םהְל ּובְזעַיִה םישע םיִלְלַמַאַה םידוהיה הָמ רֶמאֹנ ןורָמש
 רַפְעֶה תומרעמ םיִנָבֲאָה-תֶא וחיה םויב ולכוה ּוחָבתַה

 הל -רׁשֲא םג ראו ֹולְצִא נֹמעֶה היבט :תופורְש הָמְְו
 6 עַמָׁש :םֶהיֵנְבַא תמֹוח ץֶרפּו לָעוש הָלֲעי-םִא םינוכ םַה

 וגיהלא |
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 םנתו םשארזלָא םֶתָּפִרַח בָשֶהְו הוב ּוניִיָהיִּכ וניהלא
 םכָתאָטַחְו םֶנועילע סַכְּתִלַאְו :הָיְבַש ץֶרָאְּב הזבל
 הכו .!םינובה דל ּוכיִעְכַה יִּכ הָחָּמִתִדלִא ינָפְלַמ
 פַעְל בל יי הָיצְת"דע הָמורהילְּכ רשָפַתַו המוחהדתֶא
 :תושעל

Caper = 

 םיִנּמַעָהְו םיִבְרֵעָהְו הָיִבטְו טלבנס עָמָש רֶׁשֲאַּכ | יהו
 לֲחַהיִּכ םלשוחי תומחל ל הָכּורֶא התלעדיכ םידודשאהו
 ּהִי םֶלְכ ורשקיו :דֶאַמ םֶהְל רחיו םתָסַהְל םיִצְרְּפה
 ללַפתנַ :הָעות ול תושעלו םלשוריב םהלהל אֹובְל
 :םֶהינְפִמ היל םִמו םהילע רמשמ דימענו וניהלַאהלֶא

 נח הכרה רֶפְעהְו לָבּפַה הְּכ לַשְּכ הָּדוהְי רֶמאּו
 אָלְו ועדי אֶל ונירצ ּורְמאַנ :המוחב תובל לכּונ אָל ה

 -תֶא ּונְתַּבְׁשַהְו םינגַרַה םכותדלֶא אֹובְנירְׁשֲא דע וארי
 םלצֶא םיבשיה . םידוהיה יאָּברְׁשִאַּכ יה :הכאלמה 8

 ובושַתְרָשֶא תומְקִמהלָּכִמ םיִמְעְפ רשע גל ורמי
 רמוחל ירחאמ .םוקמל תיּתְחִּתִמ ריִמָעַאְ ;ונילע 7

 םֶהיִתְבְרִחְיבִע תוחפשמל םֶעָהדתֶא דיִמָעָאְו םייחַחְצַב
 םירחה"לֶא רמאו םּוכָאְו אָרֶאְו :םָהיִתְתַשַקְו םָהיִחְמְר 5

 יִנדִא"תֶא םהינפִמ .ואָרְיתלא םעה רת-לֲאְ םינסַה"לֲאְ
 ביֵתְנְבּוםְכנְּב םכיחַא-לע ומחלהו ורכז אָרּנהְו לודנה

 עדי ניבא ועמש רֶׁשֲאַּכ יהו  וםָכיֵּתָבּו םֶכיַשְנ 5
 המוחהדלֶא לכ םושנו םתָצֲעתֶא םיִהְלֲאָה רַפו טל

 םישע רעְנ יִצָח אוהה פויהְךִמ | יה :ותְכאלמ"לֶא שיא י
 תותשקהו םיִננְמַה םיִחְמְרָהְו םיקיזחמ םִיָצַחְו הָכאָלִמּ

 הָמוחְב םִנֹוּבַה :הֶדוהְ תיב"לָכ יִרֲחַא םילשהו םינירשהו גג
 הָכאָלְמְב השע ודי תקאב םישמְע לבב םיִאשְנַהְ
 תחאו ₪
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 19 "לע םיִרּוסָא וָּבְרַח שיא םיִנֹובַהְו :חלשה תקזחמ תחאו
 5 םיַרֹהַהלֲא רַמאָו :ילְצֶא רַפֹוׁשַּב עקותהו םינובו ינְתָמ
 הָבְחְרּו הפרה הָכאְלִמַה םֶפֶה רָתלָאְ םיִנְגּפַהְדלֶאְ
 44 םולָמּב :ויָחֶאמ שיא םיקוחְר המוחה"לַע ם םיִדְרְפִנ ונח
 ונקא ִצְבָּכִּת הָמָׁש רֶפושה -לוקתֶא ועָמשִת רֶׁשֲא
 וט םיִקיזחִמ םיִצַחְוהְכאָלמַב םישע ונָחְנִאְו :ּונְל ל וניהלֶא
 16 תַעָּב םג :םיִבָכֹוְכַה תאצ דע רחשה תולעמ םיִחָמְרַּב
 -ויֵהְו םֶלשּורי ףךְְּב ונילי וענו שיא םעְל יִּתְדמֲא איהה
 גז יענו יחַאָו יִנָא ןיִאְ :הָבאְלִמ םַהְו רָמְשִמ הֶלילַה נְל

 טְנְב םִמְׁשְפ ּוֲחנאְיִא יִרָחֶא רׁשֲא רֶמְשִמַה ישנו
 :םִיָמַה וָחְלַש שיא

 וה .Cae ה

 א :םיִדּהְיַה םֶהיִחא"לֶא הָלֹוהְג םָהישנו םעָה תקעצ יה
 2 ןנד הָחְקִנְו םיֵּבַר ּנֲחנֲא וניתנְב וננְּב םירָמָא רֶׁשֲא שו
 3 מרב ניִתֹדְש םירמא רֶׁשֲא שו :היֲחנְו הָלֶכא
 + רׁשֲא שון :בֵעְרָּב גָד הָחקְנְו םיִבְרָע ּנֲחנֲא יֵּתְבּ
 ה הָּתַעְו :ניִמְרְכוּויתֹרְׂ למה תדמְל ףסכ וניול םיִרמא
 םיִשְבְכ ונָחְנַא הגה ּוננְּב םֶיִנְבּכ ונְרָשְּב וניחא רֶשְבּכ
 תושָבְכְנ וניִתְְכִמ שי םירבעל ּוניתְנְבְתֶאְו ּניִנּבתֶא
 6 דאמ יל רחמ .:םיִרְחַאל ונימְרכּו ונתדשו ּונְדָי לאלא
 ז ךֵלֶמַנ :הֶלֲאָה םיִרְבְּדַה תא םֶתְקְעקתֶא יִתְעַמׁש רׁשֲאַכ
 םֵהְל הָרְמֲאְו םינְפַהדתֶאְו םירחההתֶא הָביִרָאְו וע יב
 ;הֶלּודְ הלה םֶהילע תאו םיאשנ םתַאויחְאְבִישיִא אשמ
 9 םיִרְכְמְנַה םידוהוה ּונוחַאתַא ּונינק ּנֲחנֲא םהְל הָרְמֶאו
 ונלדורכמנו םֶכיֵחֲאזהָא ורְכְמִת םָּתַאדמנו ּוָב יִדְּ םיונל
 , -רֶׁשֲא רָבְַּה בוטדאל רמאו :רָבָד ּואְצִמ אלו ושיח
 םיוגה תַּפְרַחַמ וכלת ליהלַא תַאָריְּב אולה םישע םַתַא

 וניביוא = רב
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 -הָבְוענ גָד ףָּכטָהְּכ םישנ יִרָעְנּ יחא ינָאדסגְו :ּויבוִא י
ATT 

 םֶהיֵתְדְׂש םֹויַהּכ up אָנ וביִשָה :הֶוה אָׂשמַהדתֶא אָנ וו
 שרית נדה הֵמָּכַה תֶאְמּו םֶהיִּתְבּו םָהיִתַ ם םֶהיִמְרִּ
 םֶהְמּו ביִשָנ וָרְמאֹו :םֶהְּב םישנ םֶּתַא רֵׁשֲא רָהְצוהו
 -תֶא אָרְכֲאְו רמוא הָּתַא רֶׁשֲאכ הָשַעְנ ןִּכ שקְבְנ אל
 יִתְרענ נִצְחיסְג :הָזה רֶבְדּכ תושעל םעיִבׁשאְו םינהפה
 דאל רֶׁשֲא ׂשיִָה-לְיתֶא םיִללֲאָה רע הָכְּכ המ
 רָשָנ הָיְרִי הָכָכְו ועינימו ֹותיֵּבמ הוה רֶָבְּדַהְדתֶא םיִי
 םַעָה שעיו הֹוהידתֶא ללה ןמא לָהְקהילּכ ורמאיו קָרָו
 םֶהָּ תויהְל יתוא הָוצרשא ! םומ םג  :הזה רָבְדּ
 םָיִמְשו םישלש תנש דעו םיִרשָע תנשמ הדוהי ץֶראְּב
 םֶחְל יִטאְו ינַא הָרְׂשְ םיִתְש םִנָׁ למה אּתְסַשְחְתְרַאל

 ינָפְל-רֶשַא םינושאְרְה תֹוהפַהְו :יְִלְכֶא אֵל הָהָּפַה יט
 םיִלְקֶשסְכי רח יו םֶחְלְּב םַהִמ וְכָל ודיִּבְכַה
 ןכ יתישעיאל \ גאו םעהדלע וטלש םקירענ םג םיִעְּבְרַ
 יתקנחה תאּוה הָמוחה תֶכאַלְמַּב םג :םיִהְלֶא תַאְרִי ינפִמ
 :הָכאָלִמַהילַ םָׁש םיצובק יעל נק ו אֶל הָרְׂשְ

 ךִמ ניל םיִאְּבַהְו שיא םישמֶחו הָאמ םיִננְּפַהְו םידוהיהו גז
 הָשַעִנ היַה רֶׁשֲאַו :נֲחְלְׁש-לע וניתֹביִבְסירְׁשַא םיוגה 9

 ילדושענ םיִרָּפְִו תורְרְבִשש ןאצ דטָא רוש דַחֶא םויל
 הֶחָּפַה םֵחָל הֹודםעְו הפרה ןילְכְּב םִיִמָי תשע ןיבו
 יִלְהַרֶכְ :הָוה םעֶה-לִע הדבעה הָרבכיַכ יתשקב אל

 :הוה םֶעֶה"לַעיִתִׂשֲערֶׁשֲא לכ הָבֹטְל ילֶא
 .Cap. VIL ה ו

 רַתְיְלּו יבְרַעְה םׁשֵנלּו הביטו טֶלַבְנַפְל עֶמְׁשנ רשאכ יהו
 "דע םֵגץֶרּפ הב רתונדאל] הָמֹוחַהתֶא יִתיָב כ יְיָ
 הלו :םיָרְעְׁשִב יתְדמעהדאל תתְלִד איהה תעָה
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 םרפְּכ וָּדְחִי הָרָע הָכְל רמאל יִלֶא םָׁשְנְו טלַבְנס
 3 הָהְלְׁשֲאְ :הָעְר יל תושעל םיִבְׁשְח הָּמַהְו ווא תַעְקְבְּב
 אלו הָׂשע יִנֲא םֶלּודְג הָכאָלְמ רמאל טיִכָאְלמ םהילע
 יקדריו הפרא רׁשֲאכ הְכאָלְמַה תַּבְׁשִת המְל תָדְרְל לכוא
 4 םיִשָאְו םיִמְעַפ עֵּכְרַא הוה רֶבּדַּכ ילא חְלְׁשו :םכיִלֶא
 ה םעּפ הוה רבּדּכ טלבְנַס ילֶא הלשו :הוה רֶבְּדַּכ םֶתּוא
 8 םיוגב ּהָּב בּותָּכ :ֹודָיְּב החּותפ תָרָגִאְו ורענ"תֶא תיִׁשיִמֲח
 -לע דורמל םיבשח םידוהיהו הָּתַא רמא ומשנו עמׁשנ
 םיִרְבּדַּ למ םֶהָל הוה הּתַאְו המוחה הנוב התא ןֶּכ
 ז םֶלְׁשוְיב יִלָע ארקל ּתְדמִעַה םיאיכְניסנו :הָלֲאָה
 הָלֶאָה םיִרָבדִּכ למל עָמְשִי התַעְו הָדוהיְּב דלמ ראל
 8 אל רמאל ּויִלֶא הָתְׁשִאְו ודי הצעו הכל הָּתְַו
 הָּתַא ךּבְלִמ יִּכ רמוא הָּתַא רָשַא הָלֶאָה םיִרְבדִּכ היה
 9 מ םהידָ פרי רמאל ונַתוא םיִאְרְיִמ םֶלְ יִּכ :םאָדֹוב
 ייִתאָב ינאו :יִדיהתַא קזח הָּתעְו השעת אלו הָכאְלמַה
 רַמאי רּוָצָע אוהְ לֶאְבְטיהְמְרִּ ב הילד : היעַמְׁש תיּב
 תּותְלִד נסו לָבִיִהְה ותל םיִהלֲאָה תיּבְדלֶא דעו
 וג הרמאו :דגרהל םיִאְּב הָלֵלְו ךְנְרֶהְל םיְִּ ִּכ לכיהה
 יהו לְכיִהֲהילֶא אָבְידרֶשָא יִנמְכ ימו חכְבי ינמְּכ שיאָה

 וג הָאובנה יכ וִחְלש םיקלָאאָל הָוהְו הָרִכֲאְו אוְבָא אל
 1 ןַעַמְל אוה רּוכָׂש ןעַמְל :ורְכֶש טַלַבְנַפְו הָיבֹוטְו יִלָע רֶבּד
 ןעמל עֶר םשל םֶהְל הָיִהְו יִתאָטְחְו ןּיהְׂשעאָו אריא
 4 ןיִׂשֲעַמְּב טַלָבְנְל הובוטל י יהלֶא ה רכז יפרח
 ויה רֶׁשֲא םיִאיִבְוה רָתָי לו הָאיִבנַה היִדְעונל םנו הלא
 וט לילַאל הָשַמָחְו םיִרָשָעְּב הָמּוחַה םֶלשַתַו :יתוא םיִאְרוְמ
 16 אה עמ רש יהו | םִגׁש םיטמחל

 ועדיו
 ק ים ץמק ₪ 1. החנאה 8.
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 םג :תאֹוַה הכאְלִמַה התשע ּוניהלֶא תֶאַמ יִּכ ועדה וז
 -לע תוכלוה םֶהיֵתְרְגִא הָדּוהְי ירח םיִּבְרִמ םהה םיִמיַּב

 הדוהיִכ םיִבַריִּכ :םֶהיִלֶא תִֹאְּב היבוטְל רשאו היבומ 9
 ןנֶחוהיו חַראְדְב הינכשל אוה ןְתָחְיִּכ כ הָעּובְׁש ילעב

 וה ויתבוט םג היכר ןב םָלׁשְמיתַביתֶא חל וב
 בו חַלש תיִרָגִא וק םיִאיִצומ יָה ירבו יֵנָפְל םיִדְמֶא
 :ינאְְיל
 OA REVIT: CT ז

 ָדָקָּפִנ תֹוִתְלִּדַה דיַמעָאְו הָמֹוהַה הָתְנְבנ רֶׁשֲאַּכ יהו א
 יֵהֶא יִנְנֲהדתֶא הָיַצֲאְו :םיולהו םיִרְרְׂשמַהְו םירעושה 3

 תַמָא שיֶאכ אוהייכ םְֶׁשְר-לַע הָריִבה רש הנגדית
 וחְתַפי אל םֵהָל רַמאָו  :םיפרמ םיִהְלֲאָהתֶא אָרְְו 3

 פיו םידמע םה דעו שמשה םֶחידַע .םלָׁשִרי ירעש
 שיא םלָשּורי יִבְׁשְי תורמשמ דימעהו וזחַאְו תותְלְּדַה

 הלד םיִָי תבָחַה ריִעָהְו :וָהִּב דע שיאו ֹולְמְׁשמְב 4
 לא ימלֲא ןתיו :םִיונְּב םיּתְּב ןיאו ּהָכֹותְּב טעֶמ םַעָהְו ה

 ׁשחיִתַהְלםִעָהתֶאְוםינְנפַה-תֶאְו םיִרחַהתֶא הָצְב קא יבל
 בֹותְּכ אָצְמְאְו הָנֹושאָרְּב םילועה שחיה רֶפְַס אַצִמָאְ

 רֶׁשֲא הָלּוגַה יבשמ םילעה הנידמה נב | הלא :וב 6
 הָדוהיל םלשוריל ובושיו לָבְּב דלמ רענדכובנ הלנה

 הָירוע הימה עושי לבבְרזזםע םיִאָּכַה :וריעל שיא 7
 הנעב םּוחָ נב תַרּפְסִמ ןָשְלּב יכדרמ יִנָמַחְנ הָימַעְ

 הָאמ םיֿפלַא שערפ יִנְב : לארשידםע ישְנַא רָפְסִמ 8
 :םיִנָשּו םיִעְבַש תואמ שלש היִטפָש יִנְּב :םִינְׁשּו םיִעְבַשְו 9
 בָאומ תֶחַפיִנְּב :םנׁשּו םישָמָח תואמ שש חַרָא כ גג
 :רֶשַע הנמש תואמ הָנֹמְׁש םיֿפלַא בֵאֹוְו עושי בל |
 הָנֹמְׁש אוחז ֵנְּב :הָעְּבְרִאְו םיִשָמֲח םִיַתאָמ ףלֶא םליע נב 5

Cadתואמ  
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 14 ושש תאמ בס יִבז גֶּכ :הָׁשְמֲחַו םיִעְבְרַא תואמ
 5 תואמ שָשיִבְביִנֶּב :הֶנמְשּוםיִעְּבְרַא תואמ שש ינב נְּב
 : םיִרָשָע תוֶאמ שלש םיפלא דע ינב :הָנמְׁשּו םיִרְׂשָ
 נפ גָּב :הָעְבשְו םיִשש תֹואַמ שש םֶליִנְדָא יִנָּב :םנׁשו

 כ םיִשָמַח תואמ ששי גב :הָעְבְשְו םישש םִיַפְלִ נב
 גג םֶׁשָח ָנְּב :הָנֹמְׁשּו םיִעְׁשִּת היקזחל רַמֶאנְב :הָׁשְמֲח
 ₪ םיִרשע תואמ שלש יצב יֵנְּב :הנֹמְׁשּו םיִרְׂשֲע תֹואַמ שלש
 4 םיִעְׁשַּת ןועְבְניִנֶּב :רֶׂשֲע םיִנָׁש האמ ףיִרָה גְּב :הַעְבְרֲאְ
 % :המשו םינמש הָאַמ הפטנו .םחלחתיִב יִׁשְנֲא :השמְחו
 27 תֶומְזעְדתיִב יִׁשְנַא :הָנֹמְׁשּו םיִרָשָע הָאֹמ תותְנע יִשְנַא
 9 תוראְבּו הָריִפְּכ םיִרְעָי תירק ישְנַא +םִנשו םיִעָבְרַא

 ל ׁשָש עַבָנְו הָמְרֶה ישא :הָׁשלְׁשּו םיִעָבְרַא תואַמ עֶבָׁש
 31 ;םִיָנְׁשּו םיִרְשָעְו הֶאַמ סמְכִמ יִשְנַא :דָחֶאְו םיִרָשָע תֹוִאַמ
 32 ובנ ישְנַא :השלשו םיִרְשָע האמ יִעָהְו טַא-תיב יׁשְנֲא
 4 זכיתאמ ףַלֶא רחא םֶליע נב :םנׁשּו םישמה רחא
 הל נב םיִרְשעְו תִאמ שלש םַָח יִנְּב :הָעְּבְרַאְו םיִׁשמֲח
 7 ונאו דידח דל יִנּב :השמחו םיִעְּבְרַא תואמ שלש וחַרִי
 38 םיִפְלֶא תשלש הָאְנְס ינָּב :דֶחֶאְו םירשעו תואמ עבש
 ג עושי תיבל היעדו נְב םינהפה :םישלשו תואמ שת

 מ םיִשָמָח ףֶלָא ר גב :הָׁשלְׁשו םיעְבַׁש תוֶאמ שת
 41 ;הַעְבְׁשְו םיִעָכְרַא םיתאמ ףַלֶא רוחשפ יֵנְּב :םִינְשּ
 5 לאימדקל עושידנּב םיולה :רֶשע הָעְבַש ףַלֶא םָרָח נְּ
 4 ףסא יב םיררשמה :הָעְּבְרַאְו םיעבש הָודוהל ינבל
 המ לַטֶאהֶגֶּב םֶלָשהינְּב םירעשה :הָנֹמׁשּו םיִעְּבְרַא הֶאַמ
 םישלש הָאַמ יבש ינְב אָמיִטַח ינְּב בוקעדינּב ןמלטדינְב
 % =ינב :תֹועָּבַט יִנְּב אָּפְשַחדינב אָחְציִנְּב םיניִתְנה :הָנֹמְׁשּו

 : לֶּכ אנה נב הְָבְלְְְּב :ןיִרְפ ןנֶב אָעִסְְנִּב פריק
 ימלש
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 . ןיצרונְב הָיִאְרהגִּכ :רַחְנהנְּב לדגינּב ןנֲחהנְּב :ימלש ;* 8
 נְב יִסְבינְּב :חַסְפ ינְּב אָזְעהיִנְּב םננְב .:אָדוקְנ יִנֶב ל
 :רוָחְרַה גְּב אָּפּוקֲחנְּב קּוּבְקְביִנְב :םיִסְשּופְניִנָּב םינועמ 4
 זינּפ סוקרבהינְּב :אְׁשְרַה יִנָּב אָדיִחְמדיִנְב תילצַבונְב 5 2
 יֵדְבַע יִנְּב :אָפיִטַח ֵנְּב חיִצְנ נְּב :חַמָת :יִנְּב אָרְסִס ? 2
 -ינְב הָלְינְּב :אָהיִרְפ ינְּב תָרפֹסנְב יטוסנְב המלש 9
 תְרכפ נב .לימחדינב היטפְש נֶב :לֶדנ נב ןוקרד 9
 שלש המלש ידבע ינְבו םיִניִתְנַה-לְמ :ןומָא נב םִיָבְצַה ם
 לת חלמ לת םילועה הֶלֲאְו = :םינשו םיִעָשִּת תֹוִאַמ 1

 םָתֹבֲאזתיכ דיגהל לכי אלו רמאו ןודַא בּורַּכ אָשְרַה
 נב = היבוטדונב הילד-ונב :םה לֵאָרְׂשִִמ םא םָעְרִת 2
 ְּב םִנָהְּכַהְַמּו :םֶינְשּו םִעְּבְרַאְו תֹואמ שש אָדוקְנ ג

 יִלְוְרַּב ּונְּבִמ הכל רשא ילזרב נב ץוקה נְּב הָיָבָח
 םֵבָתַכ ּושְקְּב הָלֵא :םֶמְשדדלע אֵרּקִנ הֵׁשֲא יִדָעְלִגה ₪
 רֶמאַו :הָגהְּכַהְדְדִמ ולֲאגו אצְמנ אלו םיִׁשֲחיְתִמַה הס

 דמע דע םישָדְקַה שָדָקִמ ול ולְכאיאְל רשאםהְל אָתְשְרתה
 אובר עָּבְרַא דָחֶאְּכ להקל :םיִמתְ םירואל ןהפה 6
 םֵהיֲתֹהְמַאַו םהיִדְבַע דבְלִמ :םיִשָשְו תואָמדשלש םיפְלַא 7

 םֶהָלְוהָעְבִׁשְו םיטלש תוֶאְמ שלש םיִפְלֶא תעְבש הָלֲ
 םהוסוס :הֶשַמָחְו םיִעָּבְרַאְו םיתאמ תוררשמו םירְרַשִמ 8

 םיִעְּבְרַא םיִתאָמ םֵהיֵדְרּפ הַׁשְׁשְו םישלש תואמ עבש
 םםילמח השמחו םישלש תואמ עברא םיִלַמְג :הָׁשִמֲחַו 9
 תובָאְה ישאר תֶצְקִמו :םיִרשַעְו תואמ עבש םיפְלֶא תשש פ

 םנמְכְרַר בֶהָו רֶצואְל ןתנ אָתְׁשְרּתַ הכאְלמל נְתְ
 שָמָחְו םישלש םנָהְכ תֹנִתְכ םיִׂשמֲח תיקְרמ ףֶלֶא

 הָכאַלִמַה רצואל ֹונֲתְנ תובָאה ישאָרִמו :תואְמ 1
 :םִיִתאָמּו םיפלא םינמ ףַסכְו תפר יּתְׁש םִנֹמְּכְרּד בֶהָ

 רשאו
 ירק םיסשיסנ ז. 2.
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 ז2 ףַסְכְו אובר יִּתְׁש םיִנמְּכְרַּד םֵהָז םָעָה תיִרֲאְׁש ֹונְתְנ רשאו
 ₪ ּוַבָׁשו הָעְבִׁשְו םישש םִנֲהְכ תֹנְתָכְ םיִפְלֲא םיִנָמ
 םיִגיִתְנהְו םַעָהְִמּו םיִרְרְׂשְמַהְו םירעושהו םיולהו םינהפה
 לארשי ינְבּו יעיבשה שְרְמַה ענו םֶהיֵרֲעְּב לַארשי-לכו

 :םַהיִרָעְב
CaP. VI ה 

 א נפל רֶׁשֲא םֹחְרָה-לֲא דָהֶא ׁשיִאְכ םֶעָה"לְכ ּופְסֶאַו
 תָרות רפָס-תֶא איבהל רפסה ארעל ורמאיו םימָהדרַעש
 9 ןהפה אַרְזְע איביו :לארשידתא הָוהי הוצרְׁשַא השמ
 עמשל ןיבמ לכו השא"דעו שיאמ להקה ינפל הֶרותַהדתֶא
 = בֹוחָרָה ינָפְל ובדארקו :יעיִבְשה שנחל דָהֶא םִוְּב
 דַגְנ םויה תיִצְחמְדדע רואהךמ םִימַה"רַעׁש ינפל | רשא
 רפס"לא םַעָהְלְכ יִנְוָאְו םִיִניִבֶמַהְו םיִשְנהְו םישנַאָה
 4 יְשְע-רְׁשֲא ץע-לדנמילפ רפסה אָרְט דמעמ :הרותה
 הָיַקְלְַ הירואָו הינע עמָשו היִתִתמ ולַצֶא דמעיו בח
 הָיְּכְלמ לאשיִמו הָיִדְּפ ולאמשמו ונימיהלע היִשְעַמּו
 ה ָפָּפַה אָבֹוע חתפיו :םלָׁשֹמ הֶיְרַכְז הָנָּדַּבְשַהְו םשָחְו
 -לכ ודמע וחְתַפְכּו הָיָה םָהלְכ לעמיכ םעֶהלכ יניעל
 6 לכ ונעו לודגה םיָהלֲאָה הָוהְירתֶא ארוע .ךרכנ סָעָה
 םיפַא הוהיל ווחתשיו ודק םֶהיֵדי לַעַמְּב | ןמְא ןָמֶא םָעָה
 ז הָיִדוה | יִתְּבש בוקע ןימָי | הָיִבְרַשו ִנָבּו עושיו :הֶצְרֶא
 םיִנִבְמ םיולהְו הָיאָלַּפ ןנח דבי הירזע אטילק הָישעמ
 8 תַרֹותְב רֶפָקַב וארו :םֶדמְעהלע םעהו הרוחל םַעָהַתֶא
 :אָרְקִמַּכ ּוניִבִיַו לכש םושו שרפמ םיִהְלֲאָה
 9 םיולהו רפפה והכה אָרְזעְו אָתְׁשִרַּתַה אּוַה הָוָמֲחְנ רמו
 הוחל | אוה-שדק םיַ םֶעָה"לְבְל םָעְהְתֶא םיִלִבמַה
 םֶעָה"לְכ | םיכוב יִּכ וכְבִתְדלֶא ּולְבִאְתְתִדלֶא םָביִהְלֲא
 \ כא כל םֶהָל רֶמאֹו :הָרותַה יִרְבְּדיתֶא םַעְמְשְּכ

 םינמשמ
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 "יִכ ול ןוכְנ ןיִאְל תונמ וסְלשו םיקתממ ּותשּו םִנַמָׁשִמ
 איה הוה תודסדיִכ ובצְעתְילַאְו נדאל םוה שודקס

 םויה יִּכ ופה רמאל םעָה"לְבְל םיִשחַמ םְלהְ :םכשמ 1
 ץרותשלו לֵכֲאָל םֶעְהלְכ ובלו :ּובָצְעְהִלַאְ ׁשְדָכ 9

 םיִרָבְב ּויְבַה כ הָלֹוהְג הֶחְמַש תושעלו תנְמ הללו
 יִׁשאָר ּופְסִאְנ ינשה םיבו :םֶהְל ועידוה רֵׁשֲא ו

 רָפפה אָרְעְלֶא .םּוְלְהְו םינהְפה םָה-לְבְל תובָאָה
 רֶׁשֲא הָרוַּב ביתְּכ ִאְצִמַו :הָרותַה יִרְְדלֶא ליִכְׂשַהְלו
 תֹוָכקַב לֶארְׂשנְב ובשָי רֶׁשֲא השמדדיּב הֶוהְי הוצ

 -לָכְב לק וריבע] ועימשנ רׁשֲאַו :עיִבְׁשַה שדֶחּב גָהֶּב וט
 תוקילע יאיבָהְו רַהָה ואצ למאל םלשוריבו םֶהירְ
 תָבְע ץע ילעו םיִצְמִת ילעו סֶדָה ילעו ןמש ץע-ילעו
 זבָהְל ושעיו ואיכו םִעַה ואְצַו :בּותְּכּכ תֶפָס תשעל
 םיהלַאה תב תורְצְַבִו םֶטיִתְרַצְַבו לגנרל שיא תֹוכְס

 -לָכ ושעװ .:םיִרפֶא רַעש בוחְרְבּו םימה רעש םוחְרְבּו גז
 דאָליִּכ תּוכְסַב וְבְשיַו תוס | יבשהְךמ םיִבְׁשַ לֶהְקַה
 יהו אהה םויה דע לארשי ינּב ןָכ נדב עושי ימימ וש
 ןםי םיִהלֲאָה תות רֶפְְּב אָרְכו :דֶאְמ הֶלודְג הָחמש
 תעְבש גְהׂשָעווֲחָאָה םיֵה ךע ןושארה םויהְךִמ םֹוְּב
 :טפשמפ תַרָצָע ינימשה םויבו םימי

 דיאט |

 לֵאָרְׂשִיהנְב ּופְסָאְנ הזה שֶרָחְל הָעְּבְרַאְו םיִרָשָע םוויְבּו א
 למ לארשי ערז ולדביו :םַהיֵלֲע המר םיקׂשְבּ םוצְב
 :םֶהיִתְבִא תונושו םליתאטחדלע ידות ולמעוו רכנ ינּב

 םַהיַהְלֶא הָוהי תָרות רֶפַסְב וארקיו םֶרָמְעְדַלַע ומוקו 8
 :םָהיֵהְלֲא הוהיל םיִוֲחתְׁשִמּו םידותמ תיעָבְרו םיזה תב

 היבש לאימדק ינְבּו עושי םֹלה הלעמדלעםקפה = +
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 :םָהיֵהְלֲא ָוהָי-לֶא לודגלוקּב קעז יִנכ יִנּב היבש יְִּ
 ה ָהֶבֵרׁש .הָינְבִׁשָה יִנָּב לאימדקו עושי םּוְלָה וָהְמאּו
 "מ םֶכיֵהְלֲא הָוהידתֶא ֹוכְרָב ומוק הָיְחַתְפ הָיְנִבְש הָידוה
 -לָּכ-לַע םמורמו ּכְּכ םש ּוכְרְביִו םלועקדדע םֶלֹועָה

  -תֶא תישָע תַא ףדְבְל חָוהְי אּוהדהְתַא :הֶלהֶתּו הָכְרְּב
 היִלָע רַׁשֲא-לֶבְוץֶרֶאָה םֶאָבְצדלְבְו םימְשה יִמָש םִיִמְשַה
 = אָבְצו םלְּכ"תֶא הָיַחְמ הָּתַאְו םַהְּב רֶׁשֲא-לְכְו םימיה
 ז רֵׁשֲא םיהלֶאָה הָוהְי אוה הָתַא :םיוחמְשמ ךל םִיַמְׁשַה
 ומש ְתְמׂשְו םיהשפ רואמ ּתאַצוהְו םֶרְבָאְּב ָּתְרְַּ
 8 מע תֹורָכְו יִנְפל ןַמָאְנ ובְבְלתֶא תאָצְמּו :םֶהְרְבַא
 ורְפַהְו יָרֹמָאָה יתחה ילענְכַה ץֶרֶאְדתֶא תַתְל תיִרְּבַה
 קיִדצ יִכיִרְבְּד-תֶא םָקְו ועְרול תת יִׁשְנְרנַהְויִכּובְיַהו
 9 ָתְעְמְש םָתָקעו-תֶאְוםיָרְצִמְּב וניתבא נֲע-תֶא אָרְתַו :הָתֶא
 יֹוָדְבְע-לֶכְבּ הְָרֶפְּב םיִתּפְמּו תתא ןַּתתַו :ףוס"סוילע
 םש לשעת םֶהיִלע דזה יכ ָתְעַרְ יּכ וצָרַא םעדלֶכְּבו
 וג םיַהיְרוְתְב ּרְבַעַו םֶהיִנפל ָתְעָכְּב םִיַהְו :הֶוַה םֹוַהְּ
 םימּב ןְבָא-ומְּכ תֶלוצְמְב ּתְכְלָשה םֶהיִּפְרר"תֶאְו השב
 ו הליל שא דומַעְבּו םָמֹ םֶתיחְנה ןֶנָע דמַעְבּו :םיו
 9 יניסירה לעו :ּהָבוכְלַי רֶׁשֲא ךֶרָּדַה-תֶא םֶהָל ריִאָהְל
 םירָשָי םיִטָּפׁשִמ םֶהָל ןַתתַו םיָמְׁשַמ םֶהְּמַע רד תדרי
 4 ךְׁשְדָק תּבְׁש-תֶאְו :םיבוט תֹוָצִמּו םיִקֶח תַמֶא תורות
 השמ ךיְּב םֶהָל ָתָנצ הָרֹותְו םיִקְחְו תווצִמּו םֵהָל ָתְעַדֹה
 וט עָלָּפִמ םימּו םֶבָעְרִל םֶהָל הָּתַתְנ םִיִמְשִמ םֶחָלְו :ּדָּרְבַע
 -תֶא תֶשְרְל אֹובָל םֵהָל רֶמאֵתַו םָאְמִצל םֶהְל ָתאצֹוה
 18 ניִתֹבֲאְו םהְו :םָהָל תֶתְל ךְָידתֶא תאָשְנירְׁשֲא ץֶרָאָה
 וז ָנֲאָמו :יָתֹוָצמ"לֶא ִעְמׁש אָלְו םָפְרָע-תַא שכח ודה
 "תא ושקמ םֶָמְע ישע רָשֶא יִתאָלפנורְבזאַלְועמְשל

 םפרע הרה ו
 יוק התא +. 6. חתַפַב ימה ליצכ ז 5.
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 הלא הָּתַאְו םיִרָמְּב םֶתְדְבַעְל בּוׁשְל ׁשאָרונְּתַו םָּפְרָע
 = :םֶתְבע אָלְו דָסָחֹוברו םיפאדדרא םּוחרְו ןח תוחילס

 = שא הלא הֶז ורמאוו הָבָפמ לנע םֶקְל ּושָעיִכ ףא 8
 ףיִמחְרְב הָּתַאו :תולֹדְג תוצָאנ ושעיו םירצממ לט 19

 רֶסאְל ןנעה דימִעְדתֶא רָבְרִמּפ םָתְבּע אל םיִּבַרָה
 שאָה דומעתָאְו ךֶרֶדַהְב םָתֹחְנַהְל טֶמּויְּב םהילעמ

 לחור ּהָבּוכְלי שא ְֶרָּדַהתֶא םֹלְל ריִאָהְל הָליִלְּב כ
 םומו םהיפמ תֶענִמ"אל נמו םֶליִבְשַהְל ּתַתָנ הבוטה

 רַבְדִמְב םָתְלַכְלַכ הש םיִעְבְרַאְו :םָאמצל םֵהָל הָּתַתָנ 1
 ןֵתתַו :ּוקצְב אל םֶהיֵלְגר לב אָל םֶהיִתְמְלש ּורְסַח אל 5

 ץֶרֶאתֶא ושרייו האפל םֶקְלְחִ םיִממְעו תוכלממ םֶהְל
 :ןָשְּבַהְדדְלמ גע ץֶרָא-תֶאְו ןובֶשַח דלמ | ץֶרָאדתֶאְו ןוחיס

 -רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לֶא םֵאיִבָּתַו םִיַמָׁשַה יִבְכְכִּכ תיִּבְרַה םֶהיִנְבְּו 3
 ושְריַנ םנָּבַה אב :תׁשְרל .אובל םֶיִתְבִאל תְרַמָא 4

 ובינענכה ץראְה יִבָשתַא םֶהיִנְפְל עֶנכת ץראָהדתֶא
 תושעל ץראה יִמָמְעְדתֶאְו םֶריִכְלמדתֶאְו םֶדִָּב םגחתו

 הָנְמְש הָמָדֲאְו תרוצְב םיָרע ודְּכְלּו :םֶנצְרֶּכ םֶהָּכ הכ
 םיִמָרְכ םיכּוצח תורב .בוט"לָכיםיִאלמ םיִתְּב ּושרייו
 ודעת ונימשינ ּעְּבְׂשִנ ּולְכאֹו ברל לָכֲאַמ ץעו םיתיז

 לתרותדתֶא ּוכָלְׁשַנ ב ודרמנ ורמי לדה ְּבּמְּב 6
 םֶביִשַהְל םָב ודיעַהרָשֶא ּגְרְה יִאיִבְנתֶאְו םנ יֵרֲחָא

 ורצו םהיִרָצ ךיב םִָתִתו :תלחנ תִצָמְנ ושעיו דילא יז
 עמָׁשִת םָימְשִמ הָּתַאְו ףילא יקעְצו םֶתְרַצ תַעְבו םֵהָל
 דיִמ םועישויו םיעישומ םֶהָל ןַּתּת םיִּכְרָה ךיִמָחְרְכּו

 םֶבזעתַו נפל עֶר תושעל ובושי םֶהְל ַהנְכּו :םֶהיֵרְצ 8
 םִיַמָׁשִמ הָּתַאְוְוקְעְזנ ובושינ םֶהָב ֵּּדָרַו םֶהיִבְיִא יְּב

 זבַהְּב דעתו :םיִּתְע תוּבַר ךיִמַחַרְּכ םליצחו עֶמָׁשִת 9
- ln 

 םבישהל
 קוב ץמק ד. 27. = קיזב ףמק ד. 26. ףרחי ז, 7,
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 ְיִתֹוצִמל יֵעְמׁש"אלו ודיוה המה ףַתְִתְילֶא סָבישַהל
 ותו םהָב הָיִחְו םֶדֶא הָׂשֲעי-רְׁשֲא םֶבואָטָח ףיִמְּפְשִמְבּו
 ל םֶהיִלָע ךשמּתו :יעָמְש אָלְו ושקה םפְרֶעְו תרְרוס ףֵתָכ
 נוָאָה אָלְו ְךֵאיִבְדיְב ָךֶחורְּב םָּכ דַעָתַו תופר םיִנש
 ג םָתיׂשֲע-אְל םיִבַרָהְַמֲחְרְבּו :תֶצְרֶאָה ימע ךיָב נתת
 ו נוהל הָתְַו התא םיִחְַ גה לֵא יִכ תבע אָ ה
 דלא דָסֶחַהְו תיִרְּבַה רמוש אָרֹנַהְו רובגה לודנַה לֵאָה

 ּניֵכָלְמְל ּונְתַאָצְמרְׁשַא האָלְתַהלְּכ תֶא ּףיֹנפְל טְעְמי
 ימימ ָמִע-לֶבְלּו וניתבאלו טיִאיבנַלְו נְנֲהְכְלו ּניָרְׂשְל
 ₪ אָבַהיִלְּכ לע קידצ הָתַאְו :הָוַה םיה ךע רושא יִכְלַמ
 % ּוניִכְלְמתַאְו :ינָעָשְרה ּנֲחנֲאַו ישע תָמָאדיִכ :ּולע
 -לֶא יבישקה אָלו ךְתְריִּתושָע אָל ּוניִתֹבֲאְו ינַהְכ וירש
 הל םֶתּוכְלַמְּב םִהְו :םֶקְּכ ָתְליִצה רֶׁשֲא ףיתודעלו דיִתוצמ
 הנמשהו הָבְחרִה ץֶרּגִבּו םֶקֶל ּתַתְנְרֶשֶא םֶרָהְדְבוְבּ
 םֶהיֵלְלֲעַממ ובשדאלו וְְבָע אל םֶהיִנְפְל תָתְנירָׁשֲא
 % הָתְתְנירשא ץֶרָאָהְו םיִדְבְע םיה ּנֲחנֲא הנה :םיִעְרה
 םיִדָבִע ּנֲחנֲא הגה ּהָבּוטדתֶאְו הָיְרּפ-תֶא לָכֲאָל וניִתבַאְל
 וז ויל הָפְתֶשרֶשַא םיכְלְמְל הָּבְרמ ּהָתָאובְתּו :ְהיֶלֶע
 הָרְצְבּו םֶניצְרּכּוּתְמָהְבְבּוםילֶשמ ּונתיוְג"לַעְו וניתואטַחְּב

 :ּונְחְנַא הָלדְנ
OAPs Ae: \° ₪ 

 א םּותָחָה לֵעְו םיִבְתְכְו ְנמֲא םיִתָרְכ ּנֲחנֲא תאֹזלָבְבּו
 2 אָתָשְרִתַה הֶיְמָחְנ םיִמּותֲחַה לֵעְו :ּננֲהְכ נול ירש
 | רוחשפ :הֶימְרי הרש הירש :הוקדצו הכח
 ה תֹוִמַרְמ םֶרֶח למ הָיִנְבְש שוטח :הֶיְכְלִמ הֶיְרִמֲא
 | הזטמ .:ןמימ היבא םֶלְשִמ דור ןותנג לאנד :הָיִדְבְ
 % הינֲאְרְּב עושיו םיולהו :םנֲהְבַה הלא היעמש לב
 וו היִדוה הינבש םֶקיִחְאְו :לֶאימְדק דָדְנח ינְבִמ יב

 אטילק 80
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 היבש רוז :הָיְבַשַה בוחר אָכיִמ ןח היאָלְּפ אָטילק 3
 תַחַּפ שעְרפ םַעְה ישאר :ּנינְּב נב הידוה :הינבש 14 1
 וונב הינדא :יִכְּב דג יג :ינֶּב אות םליִע בָאומ 18
 | ףירח :יִצְּב םָשָח הָיַדוה :רּוע היקוח רַטֶא :ןְדָע 5 1
 = קוחצ לאְבוישמ :ריזַח םלְשִמ שעיפגמ יִבנ תותנע כ
 | שחולה :בושח הָיננַה עשוה :הינע ןח היטלפ :עודי 2
 ןנְח .הָיחַאו :הישעמ הָנְבַשַח םּוחְר :קֶבוש אָחְלפ : ₪
 םוולח םִגָהְפַה םעָה רַאׁשּו :הנעב םֶרָה ךולמ :ןָע ₪
 תוצראה יֵמַעַמ לבנההלכ םיִניִתְנַה םיִרְרְׂשְמַה םירעושה 2

 עדי לכ םֶהיֵתֹנְבּו םָהיְֵּב םֶהיֵׁשְנ םיטלאה תרותדלַא
 הָלָאְּב םיִאָבּו םֶהיִריִדַא .םְהיֵחַא-לע םיקיזחמ = :ןיִבִמ ל

 השמ יב הָנּתִנ רֶׁשֲא םיטלאה תַרֹותְּב לשלל הָעּובְׁשְבּו
 הוה תוצמלכ-תֶא תושעלו רומשלְו םיהלַאהדדדבע

 יִמַעְל ּניֵתְֹב ןתנזאל רָשאו :ויִקְחְו וָמְּפְׁשִמּו .ונינדַא ג
 ץְֶּמַה ימעו :ּטנְבְל חס אל םֶריֵתְנְב"תֶאְו ץֶרֶאְה
 רוכמל תֶּבָשַה םּויְּב רֶבש-לָכְו תוהָּקּמַה-תֶא םיִאיִבְמַה
 רֶנְׁשַהיתֶא שטנו ׁשֶדָכ םיְבּו תַָּבְׁשַּב םָהֵמ הכיל

 תתל תוצמ לע ונרמטהו :ךיחלכ אשמו תיִעיִבְׁשַה 3
 :ּויִהלֶא תיִּכ תרכעל הנשּכ לקשה .תישילש וניל

 תֹותָּבְׁשַה דימּתַה ז תלועלו דיִמָּתַה תַהְנִמּו תָכְרעמַה םֶחַלְ 34
 -לע רפכל תואטהלו םיִׁשָדְקלְו םילעומל םיִשְרָחַה

 -לע ונלֿפה תולרגהְו .:ּוניִהְלֶאדתיִּב תֶכאְלִמ לכו לארשי הל
 וניהלֲא תיבל איִבָהְל םֶעָהְו םיולה םנַהֹפַה םיצעק בר
 הבְזמ-לע רַעַבְל הָנָׁשְב הָנָׁשםינָמְְמ םיִּתְעְ וניִתבַא-תיבל

 יִרָוכְבִדדתא איבה ;הרותב בּותּכּכ וניהלֶא .הָוהְי <
 :הָוהְי תיבל הָנְׁשְב הנ ץעחלְב יִרְפלְכ יקופו ּנֲתְמְדַא

 יּוכְבתֶאְו הָרותַב בּורְּכּכ ּנתְמָהְבו יִנְּב תוָרכְּבדתֶאְו זז
Wale ESונירקב יי  

 ףובקב לייצכ ז.35. = חיגמי "שב +. 32. ,. ורק יבינ ז. ₪.
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 םיִתְרָׁשְמַה םִנֲהָכל וניקלַא תבל איִבְְל ונינאצ ו ּוניַקְב
 א יפו וניתמורתו ּוניתיִרָע תישאר"תַאְו :וניִהלֶא תיִבְּב
 -תיִּב תוכָׁשל"לָא םינָהְבל איִבְנ רַמְצ שרית ץֶעילְכ
 זכילשעָמַה םיולה םֵהְו םיולל ּונָתְמְדַא רׂשְעַמּו וניטלֶא
 39 םביוְלָהיסַע ןרהָאְרְּב ןהפה הָיְהְו :ונתְרבע יִרָע לָכְּב
 תוכל רשעגה רשעמ"תֶא לי שלק םיולק רב
 מ תוכשְלַהְדלֶא יִּכ :רֶצֹואָה תיבל תֹוכְׁשְלַה-לֶא ּוניַהְלֶא
 שוריתה ןנֶדַה תַמּורְתדתֶא יולה יְִבו לֵאָרְׂשִיהנְב ואב
 םיִרֲעֹוׁשַהְו םיִתָרְׁשְמַה םיִנָהְּכַהְו שקמה ילָכֶשְָו רהציהו
 :וניהלַא תיָּבדתֶא בוש אלו םיִרְרְשִמה

 .L Car. XI אי

 א תֹולָרֹונ ליפה םֶעָה רָאׁשּו םֶלְשוְריִּב םֶעָהִרְׂש וש
 שָרְפַה ריע םֶלָשּוְריִּב תֶבְׁשְל הָרָשַעָהְדִמ דָהָאו איִבָהְל
 ג םיִׁשנֲאַה לכל םַעָה ּוכְרְבַו :םיִרְעְב תודה עשתו
 3 הָנירְמַה ישאר הלאו = םֶלֶשוריב תֶבשל םיּבְּדְנְתְמַה
 ותָוְחַאְּב ׁשיִא ּובָשָי הָדּוהָי יִרָעְבי םלשוריב ובשי רֶׁשֲא
 ידבע ינבּו םיניתְנהְ םיולַהְו םינהפה לארשי םֶהיֵרְעְב
 4 ןמנב נבו הָדוהְי ינּכמ ובו םלָשוריבו :הָמלָׁ
 ךְּב הָיְרָמאְרִּב היְרכְְְּב הָּיעְְּב הָיְתַע הֶדּוהְי נְבַמ
 ה ךֶּב דְורְּבְדְב היִׂשֲעַמּו :ץֶרֶפ ינְּבִמ לֶאָללֲהמְְב הִיִמַפְׁש
 דב הירכורּב בירוויהב הידעירב הְָחְדְּב .הָזח--לְכ
 6 תואמ עפרא םֶלְשּוריִּב םיבְׁשיֵה ץֶרֿפנְב-לְכ | :ינלשה
 7 אלס ןמנב ינְב הָלֲאְו :ליַחדיִשְנַא הָנֹמְׁשּו םיִׁשָׁש
 -ןֶּב הָישעמְרְב היְלוקְְב הֶידְפְרְּב דעוידְב םלׁשְמְַּב
 8 םיִרָשָע תֹוִאַמ עָשִּת יִלֵס יִּבנויְרֲחַאְו :הִיֲעׁשיְדְּב לֵאיִתיִא
 + הַאטּפַהְב הדוהיו םהילע דיקּפ יִרְוְְּב לאו :הֶנמְשּו

 י םיִרָיְיִדְב היעד םֶגֲהְכַהְִמ :הֶאְשִמ רעיל |
 / hs וג תיִרְמְדְּב קירצְרְּב םֶלֶשְמְרְּב הָיקְלִחְרְב הָיִרְש :ןיֶכָ
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 הָכאָלִּמַה ישע םֶהיֵחֲאְ :םיִהלֲאָה תיָּב ךֵגְנ םיִטיִחֲאְדְּב 9
 | כ םֶהריְִּב הָיִדִעו םֶיִנָשּו םיִרְׂשְע תֹואמ הָנֹמְׁש תִיַבל

 ויָחָאְו :היִכְלמָכ רחְׁשַפְרְּב הירְכְזְִב יצְמאְרִּב הֶיְלְְּפ 5
 לארוע ו יפשמעוםינשו םיִעָּבְרַא םיִתאמ הל םישאר

 הָאמ לוח יִרְּבִג םֶהיֵחֲאַו :רָמאְְּב תֹמלְׁשְמְרב יוחַאְרִּב :+
 :םיִלּודְגַהְִּ לֶאידְבְ םֶהיִלַע דיקפו הנמשו םיִרְשָע

 ךִּכ היבשחדּב םקירועדּב בשר היעמש .םולהְדמ מו ומ
 םיִהלֲאָ תיִבְל הָנציִחַה הָבאָלִמ ה"לע דבְנּוְו יִתְּבַשְו :ינוב 6
 שאב ףֵסֶאְדְב יִדְבְְרְּב אָכיִמְְְב הָיִנִתִמו :םיולה יט ישארמ וז

 אדְבַעְוויַחֶאִמ הָגְשִמ הָיְקְּבְקְבּו הָלְפְתל הָדוהְי הֶלַחְּתַה
 שפה ריִעְב םולַה-לְכ :ןּותידְיִרּב לֶלְגְְּב עומשְדִּב ו
 םֶהיֵהֲאְו ןומלט בוקע םירָעושהו :הָעְבְרַאְו םינמש םִיִתאַמ 9
 לאש ראשו :םנְּוםיעְבש הָאמ םיִרָעְשַּב םיִרְמְשַה כ

 םיִניִתנַהְו :ֹוִתָלֲחנְּב שיא הָדּוהְי יִרְעזלָבְּב םיוְלַה םִינָרְּפַה
 פוולק דיפו :םיניִתְגַה-לע אָפְׁשנְו אָהיִצְו לָפְְּב םיִבָׁשִי 2

 אָכיִמְַּב הְנתמְִב היְבִׁשֲחְדְּב ְבְדְב ד םכׁשוריִב
 -יִּכ :םיהלַאהדתיּב תָכאָלִמ דגל םיִרְרׂשִמַה ףסֶא ונָבִמ 3

 םיירַבְּד םיררשמה"לע הָנְמֲאַו םהילע .ךלמה תוָצִמ
 רי הדהְי-ְב הכוינבמ לֶאְבוישמדב היחתפו :ומוְב

 ינפמ םֶתְרֶשּפ םיִרצֲחַה-לָאְ :םנל רָבְדדלָכְל למה הכ
 ָהיִתְְבּו ןביִדְבּו היִתנְבּו עֵּבְרֲאָה תֶיְרְקְּב ּובשָי הָדּוהְי

 :טלפדתיבבי הָרְלִמְב עושיבו :היִרצַחְ לאצְבקיִו 38
 הָנֹבִמַבּו גְלְקַצְבּו :ָהיָתֹוְבּו עַבָש רֶאְבְב לע רצחבו ל;
 בלד נז :תומְרבּו הָעְרָצְב ןומר ןיעְבּו ָהיֵתְבְבּו ל

 -רֵאְּבִמ ֲּחַו ָהיָתֹנְבּו הקוע ָהיֶתֹדְׂשּו ׁשיִכְל ם םליִרצַחו

 -תיִבּו הע שמְכִמ עב ןטנב מו :םנה איגידע עַבָש ו
 :םִיָתִג הָמְר \ רוצח הנע בנ תֹוָתְנע :ָהיִתֹנבוזלַא ;}

 רידח רי קירי
 ירק קחוד +. 17. קרוש דחא שגה +. 6.

| 
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 5 םיולהדןמו :םיִשְרְחַה יגונואו דל :טֶלְבְנ םיעבצ דיִרָח
 # :ןימָינבְל הָדוהְי תֹוכְלֲחַמ

 י .Car. XII בי

 א א לָאיְִלַאשְְּב לָבְּבְרזזםִע יִלָע רֶׁשֲא םּוְלַהְוםְנֲהְּכַה הָּלֵאְו
 2 הָיִנְכֶש :שוטח ךולמ הֶיְרמֲא :אָרְע המרי הירש עושיו =

 ; 4 :הנלּב הידעמ ממ :הֶובֲא ית אדע :תמרמ םחר
 5 הָלֶא הירי היקלח קמע ולס .:הֶיִעַדְי בירי היעמש
 5 עושי םְלְַ :עושי ימי םָהיֵחָאו םיִנַהְלַה ישאר
 אּוָה תודיהילע ָהינתמ הָדיהְי היברש לאימדק יי
 ! עשו :תורְמְׁשִמְל םַדְִל םקיחא עו הָיְּבקְבּו :ויָהָא
 ביִשְיִלֶאְו בישיִלֶאדתֶא דילוה טיכו םָכותֶא דילוה
 11 רילוה תנו ןתנוידתֶא דילוה ערי :עֶדיֹוי-תֶא רילוה
 עפ הירשל תבְּאַה יִשאָר םנֲהכ יָה םיקווי ימיִבו :עּודְידְתֶא
 ג: :ןְנֲוהְי הירמאל םֶלשמ ארועל הנח הימריל הי
 14 תוירמל אְָדַע םֶרָחְל :ףסו הינבשל ןָמְנְי יכולמל
 5 ' יבכו האל :םֶלשמ ןותעל היכו אידעל : יקֶלֶח
 i :ןְתנוהְי היעמשל עומש הנלבל :יטלפ הידעומל ןימינמל
 וכ מש מל ילק ילסל :ױע היעדיל ינתמ בירי
 ב ! ביִשיִלֶא ימיב סולה :לאנמנ היעדיל הֶיְבִׁשֲח היקְלַחְל
 "ל םיִנָהְפַהְו תֹוָבֲא ישאר םיִבּותְּכ עו ןנְחֹויְו עֶדיְ
 23 תֹובָאָה ישאר יול ְֵַּב :יקְרַפַה שָויִרּד תֹוכְלמ
 :ביִׁשילֶאַּבְז נה ימידדעו םיַמְוה יֵרְבִד רפס"לע םיבּותְּ
 לֵאִמְדַקַּב עּושיו היִבְרש היבשה םיולה ישארו
 םיהלַאָהְישיא דד תוצַמְּב תודוהְל ללַהלםדגנל םָהיֵחְַ
 םלָשִמ הָיִדְבְע הָיקְבְקְבו הינתמ :רָמָשמ תמעְל רַמשִמ
 :םיִרְעְשה יִפסאְּב רָמְשִמ םיִרָעוש םיִרְמְש בוקע ןמלט
 8 הָחַּפַה הָיִמְחְנ ימיבו קדצויִדב עושידּב םיִקָיַי ימיִּב הָלַא
 ארועו 0-0

2 > 

 . ב

 דולוה תביח םהכ ןיא םיקייודמ םירפסבו אינב ז.10. ירק ונעו ז.9. ב"
 ימק אודעל +. 10. יוק וסילמל צ. 1 דלת וכח חל לע וסכנת
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 םֵלְׁשּוְרו תמוח תַּכְנֲחַבּ :רפופה ןהפה אָרְוָעְו 77
 םלְׁשרִל םָאיבַהל םֶתֹמָקְמ"לְבמ םיולהדתֶא ּושקְּב
 םיִלָבְנ םִיתְלַצִמ ריִׁשְבּו תוָדֹותְבּו החמש הָכְגֲח תשעל

 תביִבְס רֶכַּכהְדִמו םיִררְׁשִמַה נב ּופְסֲא :תורגכבו 9
 = עבג תורשמו לָנְלנַה תיִּבמּו :יִתְפֹטְ יִרְצַחְדִו םֶלְשּוְִי 9

 | :םֶלָשּורִ תֹוביִבְס םיִרְרְׂשִמַה טהל ב םירצח יכ תומזעו
 | םיִרָעָשַהְדתֶאְו םֶעָהדתֶא ורָהְמיו םיילהו םיִנֲהְּכַה ּורֲהָטִמ ל
 5 המוחל למ הָדּוהְי ירשדתא הָלֵעֲאְו : המוחההדתַאְו 31

 - המוחל לעמ ןימיל תַכְלַהְתְו תלודג תדות יִתַש הָדימעֶאְו
 | יִרָש יצחו הָיְעָשִה םֶהיֵרֲחֲא ליו :תּפְׁשִאָה רעשל 2
 | העמְשו ןמנבו הדוהי :םֶלֶשִמּו ארק הירו :הָרהְי =
 | תניב הֶירַכְז תורצצחב םִינָהְלַה יִנְּבִמו  :הָימְרו ל

 | .ויָחְאְו :ףסֶאְדְּב רוכב היָכיִמְְּב הֶינתַמְדְב הְעַמְׁשְדְּב 6
 | ננה הָדוהְו לֵאְנַתְנ יִעָמ יללג יללמ לַארזעו הָיְעַמְׁש
 | :םהינפל רפופה ארזעו םיהלאה ט שיא דו ריעייִלָכּב

 = תָלעַמַּב דיה ריע תולעמ-לע ולָע םֶּנו ןיעָה רעש לצו גז
 הָדותַהְו :חָרמ םימה רעש דעְו דיו תיבל לַעְמ המוחל 6

 לעמ םֶעַה יצחו הירחא יגאו לאומל תכלוהה תינשה
 :הָבָחְרַה המוחה דעו םירוגתה לדנמל לעמ המוחהל

 םיִנְּרַה רעש-לעו הָנְׁשְיַה רעש-לעו םירפָא-רעשל לעמו 29
 ומ ןאַָה רעש רעו האמה לדנמו לאח לֵב

 םיקלַאָה תיִבּב תְדוּתַה יִתש הָנדִמִעִתַו :הָרֲָמִּמַה רַעָשְּב מ
 ןימנמ הָיִשִעַמ םיִטנלֶא םיִנֲהָּכַהְו :יִמִע םינגפה יִצֲחַו יאו ג
 הָיְעמְשּו הֶיָשַעַמו :תורצצחב הָיְננח הָיִרְכְ יניִולָא היָכיִמ 42

 עימשיו רעו םליעו היכְלמו ןנַחוהיו זע רזעלאו
 םיִחָבְו אוהה םוב חב :דיָקְפַה | היִַרֶזִו םיִלְרְׁשִמַה ג

 םגְו הלודנ הָחְמש םֶחְמַש םיִהְלֶאָק יִּכ וחמש םיִלודג
DR Bp rE bik -םישנה  

 יא דיחי צ. 88. חתפב "טה םיקייודמ ייכ םירפסב ז 30
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 "דע םלָשּורי תֶחמש עַמְׁשתַ וחמש םיִדָלְיַהְו םיִׁשָנַה
 4 תרָצאל תובל םיִׁשְנָא אוהה םויב ודקפיו :קוחרמ
 םיִרְעָה ידשל םהב סונכל תורשעמלו תושארל תומורתל

 -לע היה תָחְמש יב םללו םיִנַהְלל הרתה תא
 המ םֶהיֵהְלֲא תְרְמשמ ורמשיו :םיִדְמֹעָה םולה-לעו םיִנָחְכַה
 דוד תֹוצַמַּכ םיִרעְׁשַהְו םיִרְרָשְמַהְ הרהטה תֶרמשמּ
 46 םירשמה שאר םדקמ ףסִאְו דוד ימיבחיּכ :נְב המלש
 47 לבבי ימיּב טארשילכו ;םיהלאל תודוהו הָלהַתְריִשְו
 סוירבד םיִרֲעְׁשַהְו םירְרָשמה תויִנמ םיִנְתְנ היָמֲחְנ ימיו
 :ןרהא ינבל םיִשדְקמ םיולהְו םולל | םיִׁשָּדְקַמּו ומויּב

 ני Gis אחז גי

 א בּותָּכ אָצְמִנְו םַעָה ינוָאְּב השמ רֶפְסְּב אָרְקִנ אוהה יי
 :םלוע-דע םיה ולאה לֶהְקְּ יִבֲאֹוְמּו ינמע אובידאל רשא וב
 2 וע רפשיו םיִמבו חלב לאש ינְבְדתֶא ומדק אל יִּ
 4 יהיו :הָכְרְבל הָלְלִקַה ּוניִהְלֶא ךפהיו וללקל מלב
 4 יִנּפְלְו :לַארׂשימ ברעזלכ ליֶּרְבו הרותהדתא םעְמְשְכ
 בורק וניהלֶא"תיִּב תַכְשְלְּב ות ןהפה .בישילא הֹומ
 ה םיננ 'םינפל ויה םשו הלודנ הָּכְׁשְל ול שעיו :היבוטל
 שוריִתַה נדה רשעמו םיִלְּכהְו הנובלה  הָחְנִמהתֶא
 תמורתו םיִרָעושַהְו םיִרְרְשמִהְ םיולה | תָוצמ רהְציַהְו
 6 םישלש | תַגְׁשְּב יִּכ : םלשּורְיב י יתייה אל הו-לכבו: םיִנֲהְכִה
 ץקלו למה יתאָּב לְבבדְלִמ אָּתְסַשַחַתְרַאְל םִַּתַׁש
 ז הֶעָרְב הָיבְָאְו םלשוריל אֹובֲאְ למה יִתְלַאָשְנ םיִמָ
 יִרְצַחְּב הָּכִשְנ ול תושעל היבוטל ביִשיִלֶא הָׂשֲע רֶׁשֲא
 9 יֵלְכלָכיתֶא הָכיִלְׁשַאְו דֶאְמ יל עֶרו :םיִהלֲאָה תי
 9 תּכְׁשְלַהּורָהמוהְרמֲאְו :הָּכׁשלהְמ ץיחה היומי
 :הְנבְלַהַו הָחְנַמַהיתֶא םיִהלֲאָה תיב יֵלְּכ םַׁש הָביִשֶאְו

 העדאו
 ללקהדתא אינב צ. 2. ג" | יונק ישאר ז. 46. | םומעט 'ב ף. 44. דע אלב סי ד. 48. ב"
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 והָרְׂשְלדׁשיִא וחרכינ הָנּתִנ אל םּוְלַה תוינמדיּכ הָעְדֶאְו י
 םיִננָפִהתֶא הָביִרֶאְו :הכאלמה ישע םיִרְרְׂשְמַהְו םיולה 1

 -לֵע םֵדַמֲעאְ םַצבְקאְו םיִהלֲאָה-תיב בֶזָעְנ עודמ הָרְמֲאְו
 רָהְצַיַהְו שוריתהו ןנהה רׂשְעַמ איבה הּרוהי-לְכְו :םֶדָמָע 9
 קורו ןהפה הָיִמְלש תורצוא-לע הָרצואו :תֹורְצואְל 3

 הגמד רוקד נה םדילעו םללהדמ היפו רפופה
 :םֶהיֵחֲאל קָלחל םָהילעו ובשְחְנ םינָמֲאנ יּפ

 יתישָע רֶׁשֲא יֵדָסָה חמָּת-לַאְו תאֹז-לַע יהלֶא יִלדהַרְכְז 4
 ןהָדּוהיִב יִתיִאָר הָּמַהָה םיִמָיַּב ויְרָמְשִמְבּו יהלֶא תיִבָּב וט

 -לַמ םיקמעו תֹומֵרְעַה םיִאיבְמּו תֶּבשַּב | תג םיִכְרְ
 םיִאיִבְמּו אׂשִמ"לְכְו םיִנאְתּו םיבנע ןייףאו םילמחה
 םיִרצַהְו .:דיצ םרכמ םויּב דיִעָאְו תָּבַשַה םִיּב םֶלָשּור

 גבל תּבַשּפ םיִרָכִמו רָכמלְכְ גאָד םיִאיִבְמ הב וב
 םֶהָל הָרמְאְו הָדּהְי ירח תא הָביִרֲאְ :םֶכְׁשוריבּו הָדֹוהְי
 -תֶא םִלְלַחְמּו םישע םָתֲא-רְׁשֲא הוה עֶרָה רֶבָּרַה-ִהָמ
 וניִלָע ּוניֵהלֲא אביו םֶכיֵתְבֲא ושָע הָכ אולָה :תַבְׁשַה םוי

 םיִפיִפֹומ םּתַאְו תאוה ריִעָה לעו תאוה הָעְרָהלְּכ תא
 ולְלֲצ רֶׁשֲאב יהיו תָּבַׁשַהתֶא ללחל לאְרָשי"לע ןורָח
 תותלדַה ורגסיו הָרְמֹאְו תַבְׁשַה .ינפל םלשורי ירעש
 יענו תָּכשה רחא דע םיחָתפִי אל רשֶא הְָמַאְ

 :תָּפַשַה םייב אָשִמ אוראל םיִרָעָשַהְדלע .יִּתְדמְּפַה
 םעפ םלשוריל ץוחמ רָּכְמִמלְכ יֵרְכֹמּו םיִלְכְרָה וניל כ
 םינל םתא עּודמ םֵהָלֲא הָרְמִאְו םהָב הָדיִעֶאְו :םִיָתְׁשּו ?ג

 איהה תַעָהְדִמ םֶכָּב הלשֶא ךִי .וטשת"סַא הָמוחַה דג
 םירהטמ ויהי רשֶא םףלל הרמאו |  :תבשב ואב אל 2

 תאו"סג תָבְשה םוידתֶא שדקל םיִרְעׁשַה םיָרְמָׂש םיִאָב
 םיִמיַּכ | םג :דדסמ בֶרְּכ יִלָע הֶסחְו י יהלֶא ילדהרכז 33
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 תויְנֹוָמִע תֹויִדֹוְּׁשַא םישְנ ובישה םיִדּוהְַה-תֶא יִתיֵאָר םלה
 34 םיִריִּכַמ םֶניֵאְו תידודשא רֶבדִמ יִצֲח םֶהינְבּו :תּיַבָאֹומ
 הכ םֶלְלְאְו םמִע םיִרֲאְו :םעו םע ןושְלכְו תיִדּוהְ רב
 ו םילאב םעיִּבְׁשַא םטרמָאְו םיִשְנא םָהַמ הָּכֲאְו
 םֶכיִנְבַל םֶהיֵתְנְבַמ ואשתו םהינְבל | םֶכיִתְנְב נתת
 % םיֹוגַבו לֶאְרְשיְדל הָמׁש-אַמֲההלַא-לע אולה :םכלְו
 והנתו הָיָה ויקלאל בּוהֶאְו והמְּכ ךלמ היְהְדאל םיִּבְרְ
 םיִשָנַה יאיִטֲחָה ותוא-סג לאְרְשילּכ"לע למ םיחלֶא
 27 הלודגה העְרֲהְלכ תֶא תשעל עַמְׁשנַה םֶכָלְו :תֹיְרְכְנַ
 98 עֶדיוייִנְבמּו :תוְרְכְנ םישנ בישל וקלאב לעמל תאוה

 29 הרה תיָרב היה es הל טל; הר זילעמ
 ל םינהפל תורמשמ הֶדיִמַעַאְו רָכנ"לָּבִמ םיִתְרהְטְו :םוְלֲהְו
 גו תֹונַמְְמ םיִַעְּב םיצעק ןפרקלו :ֹותְכאלַמְב שיא םיוללו
 :הבוטל יהלֶא יִל"הַרְכְ םיִרכְּבְ

 יו ריחי לו. חף ריחי צ. 4.
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 ונמיסו .הנומשו םינומשו תואמ שש הימחנו ארועד יקוספ םוכס

 .הרשע וירדסו .הנפה תילע ןיבו ויצחו .ךידבע תפרח ַײ רוכז

 :ןויצ תרשבמ ךל ילט הבג רה לע ונמיסו
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 . חלָשּותמ דוח :דָרָי לאללהמ ןניק :שונָא תש םֶרָאאנ
 | נו יַדְמּו גוגמו רֶמָג תת נָב ותָפְו םָח םש חג :ךמל :
 :המרנותו תפירו ןנְבְׁשַא מג יִנְבּו :םֶריִתְו ךשמו לבתו 6

 שוּכ ם נב נד םיִתְכ השישרתו השילא ןוי לבו
 אָּתְבַסְו .הָליִוָחְו אָבְס שוכ נבו :ןעֶנְכּו טופ םִיַרָצִמּוּפ
 - "תֶא רֶכָי וכו :ןְדואַבָׁש הָמְער נבו אָכּתְבְַו אָמַר
 = =תֶא דלי םִיִרְצִמּו ץֶרָאְּב רֹובג תויְהל לחה אוה דוָרְמנ גג
 = -תֶאְו :םיִחָּתְפַניתֶאְו םיִבָהְלְתֶאְו םיִמְנַעְתֶאְו םיידול ו

 -תֶאְו םיִתְשְלְּפ םָׁשִמ ּואְצְי רֶשֶא םיהְלְסַּכתֶאְו םיטרתפ
 : תֶחתֶאְו ורכב ןדיִצתֶא דלי ןעֶגְבּו :םיִרּתפַּ ,
 -תֶאְויותַהתֶאְו :ישנרגה תאְו ירמָאְהתֶאְו יכוביהדתֶאו 5
 "תרצו :יִרְמְצַהתֶאְו יִדְוְרַאָהְתֶאְו .:יניִפָקתֶאְו יָקָרעָה 1%
 דו רׁשְכַפְרַאו רוש םיִע םש ְּ ;יִתְמַחַה גז
 -תֶא רלָי דשְכפְרַאְא  :ְּדׁשַמְו רֶתְגְו לוח ץיעו םֶרָאְו 8
 ש םנְב ינש דלי רֶבַעְלּו :רָבעהתֶא דלי חלשו הלש 9

 :ןְמָקי ויִחֶא םשו ץֶרָאָה הגלפנ וְמְב יִּכ גְלַפ דחֶאָה
 -תֶאְו תֶומְרצַהתֶאְו ףלשהתו דָדומְלַא-תֶא דלי טק כ
 לָביִעְתֶאְו :הָלָקַּדיתֶאְו לוא-תֶאְו םֶרודְהְתֶאְו :חרָי א
 -תֶאְו הָוְתְֶו רפואת :אָבְׁשיתָאְ לָאָמיִכַאתָאְו מ
 בבוי ל

 םיסב לוגס .v.17 |" ריתי <. 1. יתבו יא ץ.
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 24 :חַלָׁש דֵׁשְכַּפְרַא םש :ןטקי יִנָּב הָקֵא"לָּכ בוי
 7 :םֵהָרְבֲא אוה םֶרְבָא :חַרֶּת רוח גורש :ּועְר גלפ רבע

 ₪ םתהלת הָלֶא = :לאעֶמְׁשְ קָחְצִי םֶהָרְבִא יִנְּ
 מ עֶמְׁשִמ :םָשְבַמו לֵאָּבְדַאו רדקו תיְבְנ לאָעְמשי רוכב
 3: םה הָלֵא הָמָדְקְו שיפָנ רוט :אָמיִתְו דֶדַח אָשמ המוד
 9 הדלי םהרְבַא .שנליפ הָרּוטְק יִנָבּ :לאעָמְׁשִי יִנְּב
 אָבְׁש ןשי ןגְבּו חושו קב ןידמו ןדמו ןשקב ןֵרְמזיתֶא
 33 העל עֶדיִבֲאְו ְךֹנֲחְו רֶפְֹו הָפיִע ןידמ ינָבּו :ןֶדָד

Ar EX V3 

 34 קָחְצְיתֶא םֵהָרְבֲא דָלֹו :הָרּטְק יֵנְּב הָלֲאדלְּ
 הל לֶאּועְר ָּפיִלֲא וש יי :לארשו ושע קחי נב
 % יִפָצ לָמּואְו ןמית ופיִלֲא יב :חרקו םֶלְעַו שוש
 וז חַרָז תַחנ לאופר ינְּב :קלְמעַו ענְמתְו זנק םֶתְעִ
 % ןשידו הנעו ןִעְבִצְו לבושו ןטול ריעש ינבו :הזמו המש
 9 ןטול תוחאו םמּוהו ירח ןטול יב :ןשיִדְו רָצִאו
 מ םנואו יפש לבי תחנמו ןיִלָע לבוש יב :עָנמִת

 וג ןושיד ינו ןשיד הנ ב דנו היא ומ גו
 4 וע ןֶהְלְּב רֶצֲאנָב :ןֵרכּו ןֵרְתו ןָבְׁשִאו ןרמח
 43 רֶׁשֲא םיִכְלְמַה הָלֶאְ :ןָרָאַו ץיִע ןושיד יג ןקש
 עלָּב לארי ינְבל ךלמדלמ ונפל םודָא ץֶרֶאּ וכל
 4 ויָתְחַּת למ עָקָּמ תמו :הָבָהְנִר ורע םֵׁשְו רֹועְּבְְּב
 המ םָׁשֹח ויָּתְחַּת למ בבי תמי :הָרָצְּבִמ חַרָזְּכ בֶבוי
 4 דדּבְדַּב דָרָה ויִּתִחַּת למ םשוח תמו זיִנְמיִּתַה ץֶרֶאַמ
 47 תמו :תויע וריע םשֶו בָאומ הָרָשְּב ןָיְרְמתֶא הָּכַמַה
 6 הֶלְמַש תמה :הקרשממ הלמש ומה ךְלִמיו דָדַה
 49 למ לואש תמו :רָהנַה תוכחְרמ לאש ויֵּתְהַת למ
 ג ויָתְחת למ ה לֵעַב תמי :רֹוָבְכַעְרְּב ןגָח לעב ויּתְחַּת
 דרטמ"תב ל וִתְׁשִא םֵׁשְו יִעָּפ וריע םשְו דַדַה
 לב 5

 ירק תיוק צץ. 6.



 סמ 1.2 5 א א םימיה וחבר 1976

 עגמת ףולא םודָא יפולא יהו דחה תַמַו :בָהָז ימ תַב ג
 \ הלא ףולא הָמְבילֲהֲא ףולא :תְי ףילַא היל ףולא
 ףְלא ;רָצְבִמ ףולא ןמית ףולא ןנק ףולא :ןניפ ףולא ג

 :םודָא יפולא הלא םֶריַע ףולא לֵאיִדנמ
 ב .Cas חם ב

 | = רכש הָדּוהְנ יול ןועמש ןבואְר לֶאְרְשָי ינְּב הָלֶא א
 למ רש ו ךָו ֵכְּתְפנ ןמנבו ףסוי ןד לב :

 | עוש--תַבַמ ול דלג השולש הלשו | ןנוא] רע הָדהְי
 :והתימינ היהְי יניעְּב עֶר הָדּוהְי רוכב ו רע יהו תנענְכַה
 הָדיה נְבלְּכ חָרֶזתֶאְו ץֶרֶפדתֶא ול הדי ותְלַּכ רמתו
 ירמז חר] נבו = :לימחו ןורצק ץרפ נב הָׁשִמֲח ל
 = רֶכַע ימרפ ינְבּו :הֶשמָה םֶלָּכ עַרָדְו לָּפְלַכְו ןמיקו ןָתיִאְו 7
 ינְבּו :הִירו ןַתיִא יגְבּו :םֶרָהב לַעָמ רֵׁשֲא לֵאָרְשִי רכוש 5

 :יִבּולּכתֶאְו םֶרתאו לַאמהריהתֶא ולדדלונ רֶׁשֲא ורצה
 איִשְנְןושחְנתֶא דילוה בֶדְִמַעְו בדיִמִע-תֶא דילוה םרו י
 דילוה אמל אָמְלְשתֶא דילוה ןו שחנו :הָדהְי נב וג
 ;יִשידתֶא דלה דָבּועְו דָבֹועדתֶא דילוה זעבו :ועַבְדתֶא 9
 אעָמשְנינשהבדניִבַאו בָאילֶאהתֶא ורכְּדתֶא דילוה ישיִאְו 13

 יששה םֶצָא :יִׁשיִמֲחַה יד יִעיִבְרְה לאנג :ישלשה
 הר ינְבּו ליניבָאו היורְצ םֶהיֵתְהַאְו ::יִעְבְשַה דוד ג
 -הֶא הָדלָי ליניב :הָׁלְׁש לָאהְשַו בָאְְו ישא וז
 ךְּב בלקו = ויקאעְמשיה רָתָי אשְמע בָא אׂשִמַע ו

 ָהיֶנָב הָלֶאְו תועיִרְידתֶאְו השא הָבּוע-תֶא דילוה ןורצֶח
 -תֶא בל ל"ה הב תַמּתַו :ןודראו בֶבושְו רשי 9
 יִרּואְו ירּוא-תֶא דילוה רוחו :רוחתֶא ול דַלִּתַו תַרְפֶא כ
 יִבֲא ליָכְמיתּבלֲא | ןורָצָחאָּברַחִאְו :לֶאְלַצְּבתֶא דילוה ג
 -תֶא ול לתו הנע םיִששְרַּב אה הָחְקְל אהְו ל
 בוגש RRP, RNG 7 צ
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 2 שולָשְו םיִרָשָע ולה ריִאיתֶא דילוה בו :בּונש
 3 ריאו תומדתֶא םראטרושג חכו :דעְלגה ץֶרֲאְב םיִרע
 נב הָלֵא-לְּכ רע םישש ָהיִתנְּביתָאְו תנקדתַא תא
 + הָתְרפֶא בלָכְב ןורצחדתומ רחאו :דָעְלניִבַא ריכמ
 עו יִבֲא רוחשאדתא ול לתו הָיִבִא ןורָצָה תֶׁשֲאְ
 הכ ןֶרֶאָו הנּובּו םֶרו רוָכְּבַה ןוְרְצָח רֹוכְּב לֶאְמחַרחגב יָה
 25 הרטע המשו לַאמהיל תֶרָהֲא הָׁשֲא יִהְּתַו :הָיִחֶא םִצֹאְ

 אז ןיִמו ץעמ לאמת רכב םה"נְב וו :םוא םא א
 28 :רוׁשיבֲאְו םָדנ ימש ןנְבּו עדו ימש םנֹואדינְב יָה :רקעו
 ע -תֶאְ ןָבְחַאזתֶא ול דֶלַתַו לִיָחיִבֲא רּושיבָא תשא םש]
 :םםינב אל רֶלֵס תַמ םִיִפאְו דַלְס םדנ נבו :דילמ
 ג | ינבו :ילֲחַא ןשש ינו ןשש יעשי נבו יעָׁשי םיפא גבו
 7 תני ינו :םינָב אל רֶתָי תמו תנו רֶתי ימש יִחֶא עד
 34 םיִנָב ןָששל היה"אלו :לאמחַר נב וה הלא א תלפ
 הל ןשש ןיו :עחְרִי ומשו יִרְצִמ דָבע ןששלו תביא יִּ
 6 יַתַעְו :יִתַעתֶא ול דלתו השאל ודבע עחרול בתא
 גז -תֶא דילוה דְבָת :דבְתֶא דילוה ןָהנְו ןְָנתֶא דילה
  אּוהָידתֶא דילה דב :דבועדתֶא דילּוה לָלְּפאְו לֶלְּפֶ
 39 ץלחְ ץֶלָמתֶא רילה ירשו :הָיְרועדתֶא דילה אה
 מ ימסס) יִמְסְמדתֶא דילה הֶשַעְלֶא :השעְלָאתַא דילה
 41 הימקיו הָיְמקיההתֶא דילוה םלְשְו :םוָלׁשדתֶא דילה
 42 עשימ לֶאְמְחְרְי יִחֶא ב"כ ינְבּו :עָמְשיִלָאתֶא דילה
 9 ןּורְבֲה יִנְבּו :ןוָרְבָה יִבֲא השרמ יִנְבו ףזיִבֲא אּוה ורכב
 4 יֵבֲא םַחֵיתֶא דילוה עמש) :עֶמְׁשְו םקרו חפתְו חרק
 המ ןועמו ןעְמ ימשְרְבּו :יִמַשדתֶא דילוה םקרו םֶעְקְרי
 4 -תֶאְו ןרָחתֶא הדי בַלָּכ שגְליִפ הפו :רוצדתיב יבא
 9 םתויו םָ יקי יב :ןָנתֶא דילה ןֵרָחְ ןְנתֶאְו אצמ
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 | לי הָכעִמ בלָּכ שגליִפ :ףעָשְו הָפיִעְו טְלָפְו ןשי 4
 אשת הֶנמְדִמ יִבָא ףעש דלת :הֶנְחְרִתתֶאְ רָבָׁש 9
 ! ּעָה הלא :הֶסְכַע .בלְכיתַב אָעְבַג יִבָאְו אָנַכְכמ יִבָא נ

 | םיִרָעָי תירק יבא לבוש הָתַרַפֶא ריִכְּכ רותְדִּב בלְכ ינב
 | םיִנָכ ויהמ :רֶדָעתיב יבא ףֶרֶח םהל"תיב יבא אמלש
 | תוחְּפְשַמּו :תוחְנְמהיִצַח הָאֹרַה םיִהָעְי תיק יִבָא לבושל =

 = הָלֶאְמ יִעְרְשִמַהְו יִתָמַׁשַהְויתּפַהְו ירתה םיִרָע תירק
 | יִתְפּוטְ םחל תיֵּב אמלש נב :יִלָאָּתְשְאְהְו יִתָעְרְצַה וצי 4

 = תִחְּפְשִמּו :יעָרְצה יּתְהנְמַה יִצָחו בָא תב תוְרָמַע ה
 . הָּמַה םיִתְכּוש םיִתְעְמַש םיִתְעְרִּת ץּבְעַי וֵבְׁשְי םיִרְפּס
 5 :בָכַרתיִב יִכֲא תמַחְמ םיִאְּבַה םנְקַה
 cap. 1. a נ

 = ןֹנמֲא ו רֹוכְבַה ןורְבָחְב ולדדלונ רֶׁשֲא דיו נב ּוָה הֶלֲאָו א
 :תילמְרכַה ליניבַאל לאנד ינש תילאַעריַה םעניחאל

 רג ךְלמ ימְלּתהתַב הָכְּעַמְדְּב םָלְׁשְבַאְל יִׁשלְׁשַה }
 לֶמיִבֲא הימפש ישימחה  :תיִנחְְב הנְדֲא יִעיִבְרַה 3
 ןורְבְָב ולדדלונ השש :יתְׁשַא הָלְנֶעְל םָעְרְתִי ישְשָה +
 שולשו םישלשּו םישדַח השש םיִנש עבש שלמי

 םֶלְשּוריּב ולה הלא :םלשּוריִּב ךלמ הֶנָש ה
 "תָּב עוש-תבל הָעְבְרַא המלשו ןַתְנְו בבושו אָעַמְׁש
 :ֵעיֵפו נפָנְו הנ :טְלֲפיִלֲא עמְשיִלֶאְו רַחְבִו :לֶאיִמַע 5
 הבלמ דוד נב לפ :הָעְׁשִ טְלַפיִלָאְ עֶדילֲאְו עָמשיִלֶאְו 5 :

 םַעְבְַר המלְְבּו = = :םֶתוחַא מתו םׁשנליִפרנְב
 ןנְב והיזחפ ָנְּב םָרֹי :וִנְּב םֶפְשוהְי נב אָכָא נב היא ו
 ונב זָחֶא נב םָתֹי ֹונְב הָיִרָש נב ּוָיְצמַא ונְּב שאו גג
 נבו :ֹנְב והישאי ונְּב ןמִא :ונְב הָשַנְמ נְב ּוהָיקְזח ומ

 ּוהיִקְדְצ ישלשה םיִקְיה ינשה ןֶנֶחוי רוכְּבה ּוהישאי
 יפיברה ו רק
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 וג ;דידפו "פלס נב לאיתלאש רפא .הינכ לבו
 19 לבב הָיִדפ נבו :היבדנ עמשוה הָיְמֵקִי רַעַאְנְׁשְו
 :םֶתֹוהֲא תיִמלְׁשּו הנה םּלְׁשִמ לֶבְְּזְב יִעָמשְו
 כ :שָמָח דֶסֶח בש הָיִרְסַחְו הָיְכְרְבו לָהאְ הָבְׁשֲחַו
 ג: יִנְּב א ֵנְּב היפר נב יעשו .היטלפ הנח
 פ המט ינבו היעמש הינכש ינבּו :היגבש וגב הָידבע
 2 הָיִרַעְנְךֶבּו :הֶשש טַפְשְ הירו םיִרְבּו לאו שוטח
 % והְידוה יֹנעוְלֶא גבו :השלש םקירזעו היקזחו ןנ יניעוְלֶא
 :הֶעְבׁש ינו הילד חוו בוקעז הִיָלָפו ביִׂשְלֲאו

 CAP. WNT ב

 א ב הָיִאְרו :לָבֹושְו ריחו יֵמְרכו ןיִרְצִה ץרפ הדוהי נב
 דַהְלדתֶאְו ימּוחַאדתֶא דילה תַחיְו תַחָידתֶא דילה לבוש
 3 לאָעְרְת םטיע יִכֲא הלאו =  יִתְעְרַצַה תוחפשמ הָלֲא
 4 רדָניִבַא לא טפלה םָתֹוֲא םשו ד אמש

 ה הֶאלָה םישָנ יִתְש ו ה עת י יבא ואלו ּ:םָתְל
 6 "תֶאְו רֶפַחַתֶאְ םוחאדתא הרענ ול דֶלּתַו :הרענו
 ז תֶרַצ הֶאְלַח יגָבּו :הָרַעַנינּב הלא יִרְתשחַאהחתַאְוינמית
 8 תֵהפְׁשִמּוהָבַבְצַהתָאְו םונָעדתֶא דילוה ץיקו:ןֶנְתֶאְורחצי
 9 הָאְדְק ומאְו ויחֶאְמ דָּבְכִנ ב יה םָרְהְדָּב להרהא
 , יטלאל ץב אָרְקִנ :בֶצְצְּב יִתְדלָ יִכ רמאל | ץּבִי מָש
 ילּובנהתַא תיּבְרִהְו יִנָכְרֶבִת ךְרְּבְא רמאל לֵארְׁשִי
 יהא אבו מצע יִתְלְבל הָעְרמ ישו ימע לד הָתְיֲהו
 1 ריחמתֶא ללה הָחּושדיחא בּולְכ :לֶאָש רֶׁשֲאתֶא
 12 -תֶאְו אָּפְר תיּכדתֶא ריטה תשא :ןותשא יִבֲא אּוה
 9 ינבו :הָכֵר ישנא הֶלא שָחְעריע יבא הָנַחְתתָאְו ספ

 וגס
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 07. 4. ד א םימיה ירבד 1980

 דילוה יִתֹנְשִמּו :תֶתַח לֶאיִנְתְע ינְבּו הירש לֶאיִנְתָע זנק 4
 יִכ םישרח אנ יִבָא בָאְוידתֶא .דילוה הָיָרְׂשּו הָרְּפָעיִתֶא

 גבו םעו הלא וריע הפיַּכ בלְּכ לבו וה םיִׁשָרֲח וט
 | :לָארׂשַאו אָיְריִת הפי ף לאלה נבו טק הלא 6
 | דתֶאְו םירמזתֶא לקו ןוליו רפעו דרמו רָתָ הָרוְֲדְבּ 17
 | הללו הידהיה וִתְׁשִאְ :ַעָמְתְשֶא יִבֲא חַבֶשְיתֶאְו ימש ו

 | :לָאיִתוקיתֶאְ וכוש יִבָא רֶבְקתֶאְו רדנ יֵבֲא דריתֶא
 :דרִמ הכל רֶׁשֲא הלרפ-תב הָיְתב יֵנְּב הָלֲאְו הוז יבא

 עמתשאו יִמָרַּה הָליעָכיִבֲא םַנ תֹוָהַא הָיִדוָה תֶשא יִנְבּו 19
 ינו ןולותו ןגְחְּב הירו ןונמַא ןומיש ינָבּו :יִתְכעַמַה כ

 הָכְל יִכַא רע הויב הל יב :תְֶֹבּו תחוז יעשו
 תיבל ץֶבַה תֶרבעדתיִב תוקפשמו השרמ יִבֲא הָדַעְלְ

 ולעְבירשא ףרשו שאו אבזכ ישנאו םיקויו זעֵבְׁשֲא 2
 םירצווה הָּמַה  :םיקיתע םיִרָבְּדַהו םָחָל יבש באומְל ₪3

 :םבש ּובשי :הכאלמב להם הָרדְנּו םיִעָטְנ יִבְׁשְר
 םלש :לֵאָׁש הר ביִרָי ןימָיו לֵאּומָנ ןועמש ינְּב +

 נְ לאומה עמשמ נבו נב עמשמ נב םֶשָבִמ נב
 תֹונְבּו רַשָע השש םיִנְב יעמשלו :ונב יִעמׁש ונְּב רכז 7

 ּבְרַה אל םמְַפְשִמ לכו םיכר םִנְּב ןא ויהָאְו שש
 :לעּוש רצחו הדלומו עבְׁשרַאְבַּב ובשיו :הָדּוהְי ינכְדדע

 :נָלְקִצְבּו הָמְָהְבּו לֶאּותְבְבּו : :דֶלּותְב םַצָעְבּו הָהְלְבְבְו ₪ :
 םיִרְעשְויִאְרּב תיִבְבּו םיפוס רַצָחְב תֹובָּכְרמ תיִבְב 4

 תֹוביִבְ רֶׁשֲא רעה שמ םיִרְע ןָשָת כה < 33
 :םֶהָל םָׂשֲחיְתִהְו םֶתְבְשוִמ תאו לַעָּבדִע הָלֵאָה םיָרָעָה
 ךֶּב אה לאו :הָיִצמַאְרְּב השוו ךלִמְו .בֶבושִמו ל -

 הָיָהושִו הָבֹמְעְְו יעיל :לֵאיִשעדְב היִרָשְדּב הָיְבַשְוי
 הישעו

 יק ןוליחו 20. . סיס: חתפ צ.13 15.
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 פז ןולַאָדְב יִעְפְשְךַּב אזו :הָיְנְבו לֵאמיִׂשו לאידעו הישע
 ₪ תמָשְּב םיִאָבַה הֶלא :היִעַמְׁשְְּב יִרְמשְְּב היָדחְּב
 9 כלו :בורָל וצרפ םֶהיֵתֹובֲא תיכו םָתֹוחְפְׁשִמְּב םיאישנ
 :םנאצל הַעְרַ 'ׁשָבְל איג חכזמְל דע רג אובמל
 מ תֶמֲהֹׂשְו םיִדָי תֶבָחְר ץֶרָאָהְו בֹוטְנ ןְמָׁש הָעְרִמ ֵּאָצְמִנ
 41 דלא ואבו ::םיִנָּפְל םש םיִבְשיה םֶהִמ יִּ הֶולְשּ
 -תֶא וכו הָדוהיידלִמ והיקזחי | יִמיִּב תומשְּב םיִבּותְּכַה
 ץכמירַחְיו הָּמַש ואַצְמנ רַשֶא םיעעמהדתֶאְו םֶהיִלָהֶא
 :םש םנאצל הָעְרָמִיִכ םַהיִּתְחִּת ּובְׁשו הוה םווהידע
 ₪ שָמָח םישְנִא ריעש רהְל וכלה ןועמש יגְבְִמ | םקַמו
 :םָׁשאֹרְב יעְׁשִי נב לאיזו היפו היְרע היטלפו תואמ
 6 דע םָׁש ובשמ קלמעל הָמְלְפַה תיִראָשְתֶא וצמ
 :הֶוַה םויה

 ₪ סנה

 א וצי ילְלַחְבְו רוכְבה אּוהְיִּכ לאְרָשיְכְּב ןכואר נבו
 שחיתהל אָלְו לֶאְרֶשיְִּב ףסוי יְבְל ותְרַכְּב הת וי
 2 הָרְכְּבַהְו ונמִמ דיל ויָחָאְּב רֶבָנ הָדוהְי יִכ :הָרְֹבַל
 ג ןוחְצח אולפו ךונח לארשי רַב ןמיאר לב = וקול
 5 הכימ וב יעָמש וב גג וְב היְעמְש לָאּוי ונָב :ימדכו
 6 תלת הלנה רֶׁשֲא נב הָרֶאְּב :ֹונְּב לעב ונב הֶיֲאָר נב
 ז לֶהֶאְו :נֵבואְרְל איִׂשָנ או רֶׁשֲא ךְלַמ .רַכֲאלּפ
 :ּוהיִרְכְו לַאיעי שארַה םתודלתל ׁשֲחְיִתַהְּב ויתחפשמל
 8 =דַעְו רערעכ בשוי אוה לא ָב עַמְׁשְדְב וועְדְּב עלבו
 < ךמְל הָרְבְדמ אֹובְל-הע בַשָי הרזמלו :ןועמ לעבו ב
 י לּואָש ימיבו :רֶעלִנְץַרֲאּב ובר .םָהינְקמ יִּכ תר רֶהְנַה
 םמילהאְב ובשיו םֶדָיִּכ ולפיו םיִאָרְגַהַהִע .המחלמ ושָע
 וו ּובָׁשי םְִנְל ךנינבו :רֶעְלגל חֶרְזִמ ינָפְדלָכְילע
 ץראב 81 אה
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 | הָנֶשִמַה םֶפְשְו ׁשאֹרָה לָאז :הָכְלסידע ןָשְּבַה ץֶרָאְּב 2
 | לֶאְביִמ םַהיִתוְבַא תיכל םיֵחַאַו :ןְָּׁבַּכ טפו נעו 9

 וז ד -

 :העבׁש רֶבֲעְו עו כו יֵרוְו עב | םָלַׁשִמ
 = .לֶאְביִמְִּ רעלגרב הוריד יִנוחְדְּב ליַחיִבֲא נבו הָלֲא 4
 | ב לֶאידְבְְַב יחֶא ּוזְבְְּב יִדֲחיְּב יׁשִׁשְדְּב ומ
 היתי ןָשְּבַּב דעלנפ ָבְׁשַת :םָתֹובֲא תיבל שאְר ו
 ימי ּושָחְיְתַה םֶלִּכ :םֶתואְצוִתילַע ןורש ישְרְנמדלֶכְבּו גד

 :לארשידלמ םַעְבְרִי ימיִבּו הֶדהידְלְמ םָתֹי
 םיׁשְנֲא ליחדינבדןמ הָׁשֹנַמ"מְבְׁש יצחו דנו ןְבּואָרהֶנְב ו

 םיִעְכְרַא הָמְהְלַמ ידימְלו תשק יֵכְרדְו ברחו ןגמ יֵאְׂש
 ושעו :אָבָצ יִאְצי םיששו תואמדעבשו ףָלֶא הָעָּבְרַאְו 9
 רעו : :בָדטו שינו רוטיו םיִאירנַהַה-םע המחלמ כ

 םיהלאל יִּכ םהָמְעַש לכו םיאירגהה םֶדיב ונתנ םהילע
 בש = וב וחְמָביִ םֵהְל רֹוּתְענו המֲחְלמַּב ו קעז
 םיִׁשמֲחו םִיַתאָמ ןאצְ לא םישמח םָהיִלַמְּ םינקמ
 םיָלְלֲחִכ :ףלֶא הֶאְמ א שפנו םִָפלַא םיָרומֲחְו ףלֶ
 "דע םֶהיִתְחַת וכְשִנ הָמְחְלמַה םיהלָאָקִמ יִכ ּולָפָנ םיבר

 ןָשְּבִמ ץֶרָאְּב ּובְׁשִי הֶשנִמ טָבש יִצָח ײבּו :הָלגַה 8
 הָלַאְו :ּוְבְר הָמַה ןֹומְרָחירַהְו רעש ןוִמְרָח לעב-דע 4

 הימְיו לאירעו לָאיִלֲא ישו רפַעְו םָתֹובֲא-תיב ישאר
 םיִׁשאָר תומש ישנא לווה יִרֹובִנ םיִשְנִא לידו הָיודוהו

 וניו םֶהיִתְבַא יהלאּב למה :םֶתֹובֲא תיִבְל הכ
 :םָהינְפִמ םיקלַא רימשה"רשא ץֶרָאְהְימִע יו יהלֶא יִרַחא
 קורת רושאדדלמ ליפ | חּוְרדתא לֵאָרְִׂי יללֶא רעו
 יצָחלו ידגלו ינבוארְל םלגנ רושא דלמ סל תגלת
 דע ןןוג רֶהְנו אָרָרְו רובָחְו חלָחְל םִאיִבִיַו הָשְנִמ טְבְׁש

 :יִרְרְמו תָהְק ושר ל נב :הוה םויה גז
+ x 

 . +. 6החנ א
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 23 םֶרְמַע יִנְבּו  :לֶאיֵסְת ןוְרְבִחְו רֶהְצַי םֶרְמַע תָהְק גב
 רעְלֶא אּוהיִבָאְו בֶדְנ ןרהא נבו םירמו הָשמו ןרהא
 ל -תֶא דילה םָחְניִּפ םָחְִפִתֶא דילוה רעל :רָמְתיִאְ
 31 :יעְדתֶא דילוה יקב יקּבתא דילוה ושיבָאו :עוׁשיִבַא
 ג תוירמ :תוירמדתא דילוה היְחְרת הָיחְרְתֶא דילוה עו
 24 בּוטיִחַאְו : בוטיחאהתֶא דילוה הָירמאְוהָיְרַמֲאזתֶא דילוה
 הל ֵעמיִחַאַו :ץֶעְמיחֶאדתֶא דילוה קודו קֹודְצ-תא דילוה
 8 דילוה תו :ןנתותֶא דילוה הירזעו הירזע-תֶא דילוה

 וזד

 Aז ןזדנ הָמלָש הָנָב-רֶׁשֲא תִיִבַּב ןהְּכ רשא אוה הירוע"תָא

 גז "תֶא דילוה הָיְרמֲאו הירמאדתֶא הירש דלומ : :םלָשּוריּ
 8 "תֶא רילוה קודַצְו קודצהתֶא דילוה בוטיחַאו בטיח
 9 דתֶא דילוה הֶיָקְלֲחְו הָיִקְלַחתֶא דילוה םּולשו :םּוְלַש
 מ -תֶא דילוה הָיְרִשּו הֶיְרָשדתֶא דילוה הירזעו :הירע
 4 קרדוהיההתַא הוה תלְהְּב ךלֶה קַדָצוהְר :קֶרְצִהי
 וז ד |:

 :רַצאְנְדְכְבְנ ךִיְב םֶלְשּוְיו
Car. VIL. 

 א םושְרְגיִנְּב תומש הָלֶאְנ :יֵרָרְמּו תקק םשֶרג ול נב 2
 :לֶאיְו ןֹורְבַחְ רֶמְצִו םֶרמע תַהְק ינְבּו :יִעמׁשְנ יב בל 3
 :םֶהיְִבֲאל יולה תוחפשמ הָלֵאְו ישמו ילחמ יֵרָרְמ יֵנְּב :

 ה ונב ודַעוְּב חו נב המ וב תחי ינְב ינבל םושרגל
 נְּב חרק נְּב בֶדָעְּמַע תק ְֵּב וְנְּב יִרְתִאָי ְּב חַרָ

 תחת :נְּכ ריו נב ףָכיְבֲאְ נב הְָקְלֶא ;נְב רפא 8
 י הנכלֲא י נבו נב לאָׁשְו נב הע ֹונְב לאירו לוּ
 וו תחנו דְּב יפוצ הָנְלֶא ל .הָנְלֶא .:תמיחַאו ישמע

 לאמש נבו נב הנ נֶב םָחרְי נב בָאיִלֲא נב 12
 יִעָמְש יִנָב נבל ילחמ יִרָרְמ נב :הָיְבֲאַו נָשַו רֶכָּבַה 44

 ₪ ב ה נב הגה גב אָעְמש נב המ וב
 הלאו 81* הוה

 ירוק יגב צ. 1ו. יי
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 חְנְמִמ הוהְי תב רישדידיזלע דוד ריָמָעָה רֶׁשֲא הָלֲאְו ג
 ריִשָב דעומדלָהֶא ןכשמ נפל םיתרשמ והיו :ןורָאָה וז

 וְרְמַעַו םלשוריּב הָוהְי תיַּב-תֶא המלט תֹונְב-רע
 נבמ םֵהיֵנְבו םידמעה הָלֲאְו :םָתדובֲע-ל םטפשמְכ 8
 הָנְקְלֶאְִּ :לֶאימשְּ לֵאויְּב ררושמה מיה יִתָקקַה 9
 ךֶּב הָָקְלַאְרְּב ףיצְרְּב חת לֶאיִלָאדּב םֶחרֶיְדִּב כ
 :הָיִנפְצְרב הָירזעְּב לַאוידְב הֶנָכְלֲאְדַּב :יִשָמְעְְּב תַחָמ 2
 ךןֶּב רֶהְצִִּב :חַרָקְּב יבא ריִסַאְדְּב תַחַתְדִּב 3
 -לע דַמֹעָה ףַסֶא ויָהָאְו :לֵאָרְׂשיוְּב יוֵלְוַּב תָהָכ 4
 היׂשעַבַּכ לאְכיִמְרְּב :אַעמשּב והְיכְרְבְדִּב ףסָא וניִמְו הכ
 ךּפ ןתיאְּכ :היְעְדִכ הרחב :תֶאְדִּ ::היְלמְְב :
 גב ולד םשְיכ תב :יעמשְפ הגז 5

 ךְּב יֵּדְבַעְְּב ישיקְדְּב ןְתיֵא לואמשה"לע םֶהיֵחֲא יִרְרִמ
 ךֶּביצְמַאדִּב :היקלחדפ היצמאְרְב היבשחדּב :ךולמ 2,
 לרב יָרָרְמְַּכ יׁשֹמְַּב יִלְחְמְדִּב ורָמָׁשְְּב נב 3
 :םיקלַאק תב ןֵכְׁשִמ תדובעְ"לקל םינותָנ םיולה םֶהיֵחֲאְו 5
 הפומלעו הֶלועַה הכןמ--לע םיריטקמ וב ןרָהָאְו 4

 לַארְׂשי-לע רַפַכְלּו םישדפה ׁשֶדָה תֶכאָלִמ לבל תֶרטָקַה
 נב הלאו :םיהלאה רבע השמ הֶוְצ-רְׁשַא לכ הל

 יש נב יקב נב עושי ִּפ סקיפ כ עלא הַא
 :ונָב בּוטיחא נב הָיְרמא נְּב תוירמ :ונְב הֶיְחַרְז ונְב 37
 םתוריטְל םָתֹובְׁשֹומ הָלֶאְו -  ונַפ ץעמיחַא נְּב קודָצ 5

 הָיָה םֶהְל יִכ יִּתָרָּכַה תַחּפְׁשִמְל ןרָהַא נבל םלובנב

 -זרֶאְו הָדהְי ץראּב ןוָרְבַהתֶא םֶהָל נְתִנ :לֶרֹטַה מ
 וטַתְנ ָהיֶרְצֲח"תֶאְו ריִעָה הָדָשדתֶאְו :ָהיְחביִּבְס היָשְרְנִמ 41
 טֶלְקִמַה ירָעְתֶא גת ןרהא יגבלו | :הנפיְּב בֶלָכְל ₪

 דע רתַתֶאְו ָהיֶשְרְנמ-תֶאָו הָנְבְלתֶאְ ןורבְחתֶא
 עמתשא

 ירק ףוצ ד. 20.  ץמק ףטהב קה סי =. 18. 9
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 6 "תֶא ָהישָרְנמיתֶאְו ןליִח"תֶמְו :ָהיִשְרְנמתֶאְו עָמתֶשֶא
 4 תיּבדתֶאְו ָהישְרְגִמתֶאְ ןְשֶעדתֶאְו + :ָהיִׁשָרְנמ-תֶאְו ריב
 המ דתרֶאְו עבגתֶא ןמיגב הָמִמִמּו ְהיׁשָרְנִמ-תָאו שמש
 -זרָאְו תֹותְנע-תֶאו ָהיָשְרְגמדתֶאְ תַמְלֲעדתֶאְו ו היִשְרגִמ
 :םֶהיִתוחְפְטִמּב רי הרשעדשלש םֶהירע"ל היִׁשְרְגִמ

 48 תיִצֲחַמִמ הָממַה תחפשממ םיִרָתונה תֶהָק לבלו
 47 םֹוׁשְרְנ ינבלו ;רַשַע םיִרָע לָרֹב הָׁשֹנְמ יִצָח הממ
 ילתפנ הַממַמּו רשֶא הָמַמַמּו רַכשַשי הָטמַמ םֶתְוחְפְשִמְל
 48 נב :הָרְׂשֲע ׁשֶלְש םיִרָע ןָשְבַּב הָׁשֹנְמ הַממַמּו
 הַממִמּו דָנהַממִמּו ןְבואֲר הָטַמִמ םתוחפשמל יררמ

 ₪ לֶאְרְשיִב ונָתִמ :הָרָשָע םיִתָש .םיִרָע לרב ןולבז
 ג הטממ לרב ָנְתַ :םהיִשְרְנמדתֶאְו םיִרְעָה-תֶא םיולל
 תֵא ןמָינְב יֵנְּב הטממו ןועמשחינב הטממּ הָדּוהְיהינְב
 :תֹוְמׁשְּב םֶהְתֶא ּואְרְקיִדרְשַא הלאה םיִרְעָה
 5 ;םִיַרְפָא המממ םלּובְג יִרָע יהו תקק יִנְּב תֹוֵחַפְׁשִמַמּו
 52 רַהְּב ָהיִׁשָרְנִמ-תֶאַו םכשדתֶא טלקמה יִרעדתַא םהל וגו
 3 הישָרְנַמדתֶאְ םעְמקִיתֶאְ :ָהיִׁשְרְנִמ-תֶאְו רֶזנתֶאְו םִיָרְפָא
 = ָהיֶשְרנמיתֶאְו ןוליאדתְו ָהיֶׁשָרגִמתֶאְ ןורוח תיִּבדתָאְו
 הנ הָׁשנְמ הממ תיִצֲהִמִמּו :היֵׁשֵרְנִמ"תֶאו ןומְרתַגיתֶאְו
 ָהׁשְרְנִמתֶאָ םֶעלְּב--תֶאְו ָהיֶשֵרְגִמהתֶאְו רֵנֶעדתֶא

 % ;םושְרג יִנְבַל :םיִרָתנַה תֶהְקִנְבל תַחּפְשמל
 הישְרְנִמתֶאְו ָשְּבּכ ןלוגרתַא הָשְנִמ הטמ יִצָח תַחֿפְׁשִמִמ
 ₪ דתֶא רֶבשֶשְי הטמִמּו = = :ָהיִשְרְנִמדתֶאְו תורְּתְשַעדתֶא
 5 "תרֶאְו ָהיָשְרְנִמדתֶאְו תַרְבְּדיִתֶא ָהיֶשָרְנִמיתָאְו ׁשֶדָ
 :ָהיִשְרְנִמִתֶאְו םנָעְדתֶאְו ָהיִשְרְנִמדתֶאְו תומאָר
 69 =תֶאְו ןדְבַעְדתֶאְו הישְרְנִמִתֶאְו לשָמתֶא רַשֶא הָטִמִמּו
 פ -תֶאְו בָחְרְדתֶאְו ָהיֶשָרְנמדתֶאְו קקוחדתֶאְו :ָהיָשְרְנַמ

 61 -תֶאְ ללב ט שָדְקְתֶא יכתפנ הָטַמַמּ :הישְרְנִמ |
 הישרגמ
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 -תֶא :ןולבז הטממ ירתה ֵרָרְמ נבל | זָהׁשְרנִמ
 רֶבֵעַמּו :ָהיִשְרְיִמתֶאְו רֹובָּתדתֶא ָהשְרְנִמדתֶאְו ונמר 3

 רָּכְדמַּכ רֶצָּבדתָא ןְבואָר הָממַמַרְריה חְומְל חי חריל

 הומדקתָאו :ָהיִשְרְגִמדתֶאְנ הָצְהְיתֶאְו ָהיִשְרְנִמתֶאְו <
 -הטַמִמּו :ָהיָׁשָרְנְמ-תֶאְו תעפיִמדתֶאְו ָהיֶׁשָרְנְמ-תֶאְו הס

 -תֶאְו םִינֲחַמדתָאְו ָהיֶׁשְרְנְמ-תֶאְ רָעלגב תומאְר"תַא דָנ

 "תֶאְו רֶזעְתֶאְו ָהיִשְרֶנמתֶאְו ןובְׁשָה-תֶאְו :ָהיַשְרְנִמ 6
 ָהיָׁשָרְנִמ
 .Car. VIL | ז

 ןגְבּו :הָעְבְרַא ןוְרְמְשְו םיִׁשָי הָאּופּו עלות רבׁשׂשִי נְבָלְוא 2
 םיִׁשאָר לֵאומְׁשּו םשְבַו ימיו .לֶאְיִרְ היִפִרו זע עלות
 םֶרפְסְמ םתודלתל ליח יִרוְּכַּג עלותל םֶתֹובֲא-תיִבְל

 יִנְב :תואמ שש ףלאדְינו םיִרָשָע דיוד יִמיּב 3
 הָיש לאו הידבעו לאְביִמ היתר יגבּו הָיחרח יש

 םתובֲא תיבל םֶמודְלְתל םהילעו :םֶלְּ םישאר הֶשמָח +
 םיִשָנ ּוָּבְרהיִּ ףלא השש םישלש המחלמ אָבצ יִדּודִּ

 םיִליה יִרובְנ רֶכְשָשָי תוחפשמ לכל םָהיַחֶאְו :םיִנָבּו ה
 עֶלָב ןֹמנְּב :לכל םֵׂשֲחְִתַה ףַלֶא הָעְבְׁשְו םינֹומָׁש 6
 לאיזו יזע ןוכְצֶא עֶלָב נְבּו :הָשלְש לצידי רֶכָבְו ז

 םילוח ירובג תובָא תיִּב ישאר הָשִמַח יִריִעְו תומיריו

 :הָעְבְראְו םישלשו ףלֶא םינשו םיִרָשע םֶשָחְיִתַהְ
 תומיריו ירמעו יניִעויְלָאְו רֶזעיִלֶאְו שָעויו הרמז רָכָב יִנְבּו 5
 םֶשחיתהְו ורָכָב יִנְב הָלֲא-לְּב תמלְעו תֹותְנעו הָיְבָאְו 9

A 

 ףֶלֶא םיִרְׂשֲע ליה ירו םִתּובָא תיִּב ישאָר םודלתְל
 שיטי ןקלכ ינו ןהְלב לידי ינו :םִיָתאָמּו י
 -לָּכ :רַחָשיִחֶאו שישרתו ןמיו הנענְכּו דוקו ןמנְבו גג

AEו  ATהלא  
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 -הְעְבְׁש םיִלְיֲח יִרובְג תובָאָה ישאְרל לֵאעיִרי יִנְּב הלא
 ג? םּפחְ םפשו :הָמֲחְלִמַ אָבֵצ יִאְצִי םיִתאַמו לא רשע
 19 רצו ינוגו לֶאיִצְַ יָת נב :רחַא ִנְּב םשח ריֵע ַנְּב
 1+ שא לֵאירְׂשַ השנמ נב :הֶהְלְב נב םלְשְו
 : לג יִבֲא ריִכְמתֲא הלל הומַרֲאָה לשנליפ הדל
 וט הָבֲעַמ ותֹהֲא םשו םיפשלו םיִפחְל ג הֶׁשֲא חַכָל ריִבָמּ
 16 הָכֲעַמ דֶלָתַו :תנְב דָחְפְלֶצל הניה דהפלצ יִנָשַה םשו
 ויִנְבּו שרש ויחֶא םשו ׁשֶרּפ ומש אָרְקּו ב ליִכָמיתְׁשַא
 גז ריִכָמְְּב רָעְלִנ ַנְּב הָלֵא ןדּפ םֶלּוא נבו :םֶהָרו םלוא
 18 -תֶאְו דוה שיִא-תֶא הָדְלְי תכלמה ותחַאו :הֶשְנַמְדִּ
 ו םֶקְשְו ןוחא עדימש יב ויהי :הֶלְחַמִהתֶאְו רעיִבֲא
 כ ּונָּב דָרְבּו חלתוש םִיַרְפָא יִנְבּו : םַעיִנָאְו יהקלו
 1 חַלְתושו נְּב דָבָת לֵב תחת נב הָרְעלֲא נְּב תמו
 יִּכ ץֶרֶאְּב .םידלונה \ תַנישְנַא םּוָרַהְ 'דַעלֶאְ רזעו נב

 גג םיָמי םיִבָא םִיָרְפָא לאה. :םֶהיִנְקִמדתֶא תקל דר
 3 דלתו רהְתו ֹותְׁשֲא-לֶא אבו ומָחְְל ויָחֶא ואבו םיפר
 :וֶתיִבְּב הָתְיָה הָעְרְב יִּכ הָעיִרְּב ומשדתַא אָרְקִנ ןּב
 2 ןְמְלֶעָה"תֶאְ ןותחפה ןוְרוהדתיִּבדתֶא ןְבתנ הָרָאְׁש תב
 הכ לכ ןחתו וב חַלָתְו ףשְרָ וָּב חפָרְו :הָרָאַש ןזא תֶאְ
 27 וב עָשוהי וכ ןונ וְנְב עָמָשיִלָא נב דוהימע ונְּב ןדעל
 2 ןרענ חרזמלו היִתנְבו לא תיִב םתּובְשִמּו םֶתְזחֶאְ
 :ָהיָתֹנְבּו הזעידע ָהיִתנְב םֶכׁש היתנבו רג ברעמלו
 ומ ָהיִתנְבו ךנעת היתנבו ןָאְשתיב הָׁשנְמנְב ידידלעו
 :לֶאְרְשְיִּ ףסוי ינֶּב ובָשי הָלֶאְּב ָהיָתֹונְבּו רוד ָהיָתֹונְבּו

 ל חַרָשְו הָעיִרְבּו יושי הָעְׁשְִו הָנְמָי רֶשֶא נְּב
 31 :תוזרב יבא אּוה לאיִכלמּו רֶבָח הָעיֵרְב ינְבּו :םֶתֹוחֲא
 32 אעוש תֶאְו םָתֹוחדתָאְו רמֹוש-תֶאְו טלפידתַא דילוה רבַחְו

Seםתוחא  
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 :טְלְפי נב הָּלֲא תושעו לָהְמְּו ךְכּפ טַלְפִ ינְבּו :םֶתוחַא :
 ויהָא םֶלַהְדְב :םֶרֲאְו הָּבְהִי הָנִהוָרְו יחֶא רֶמָׁש נבו +
 לעושו רפְנְרַהְו חּוס חַפֹוצ יִנְּב למ שלשו עֶנְמִ חפוצ 38
 :אָרַאבו ןרתיו הֵׁשְלְׁשְ אָמָשְו דֹוהָו רַעַּב :הָרְמְו יִרְבּו 7
 לאנה חרא אלע נבו :אָרֲאְו אָפְספו הפי רָתָ בו ג
 םיִרּורְּב תֹובָאָה"תיִב ישאר רׁשֲאנב הָּלֲא-לְּכ :אוצרו 1

 הּמָחלִמַּב ָבְצּכ םׁשֲיִתַהְו אישה ישאר םיליַח ירו
 :ףַלֶא הששו םיִרְׂשָע םיִׁשְנֲא םֶרְפְסִמ
 .Car לעת ח ה

 חַרְחֶאְו ינשה לֵבְׁשַא ֹורכְּב עַלָּבִהתֶא דילוה מב א
 םִָּב ו ::ישימחְה אָפְרְו יֵעיֵבְרָה הָחונ :יִשיִלשַה ;
 :חוחאו ןְמַעַו עּׁשיִבֲאַו :דּוהיִבֲאְו אָרְִו רָּרַא עֶלָבְל 4
 ישאר םה הָלֲא דוחא ינְב הֶלִאְו :םֶרוחָו ןָפּופְׁשו ארגו כ
 אָרְו היחֲאו מנו :תחְנִמלַע םילגו עַבָנ יבשויל תובָא 7
 לילוה םִיַלֲחְׁשְו :דָחיִחֲא-תִאְו אָזְע-תֶא דילוהו םֶלְַה אוה 8

 :וישָנ אָרעְבְדתֶאְו םישוח םָתֹא .וחְלשדמ בָאומ הָרְשְּב

 אָׁשִמהָאְו איְבְצ-הָאְו בֶבתֶא תשא שָרָהְדִמ דל
 הלא הָמְרמדתֶאְו הָיְכָשדתֶאְו ץועידתֶאְו :םֶּכְלַמדתֶאְו י
 -תֶאְו םּטיִבֲאתָא רילוה םישחמו :תוְכָא ישאר ויְנָב ג
 הָנְּב אוה רֶמָׂשְו םַעְשִמּו רבע .לַעָפְלֶא ינבו :לַָּפְלֶא ג
 ישאר המח עמשו העְרְבּו :ָהיִתְנְבּו דלחתאְו ונואדתֶא 38
 ויחאָו :תָניֵבְׁשי-תֶא והיִרְבֲה הֵּמַה ןוליא יבשויל תובָאַה 4
 הַּפְׁשְו לאָכיִמּו :רדעו דרעו הידבו :תומריו קשש 5
 ירמשיו :רֶבָחְו יקזחו םֶלָשִמּ הָיִדְבִּו :הָעיִרְכ יֵנְב אָחֹוְו 1
 יניעילָאו :ידבח ירכח םיִקְו ;לַעָפְלֶא יִנָּכ בָבְ האילזו 2 5
 :יעמש נב תֶרמשְו דיארבו הידעת : :לֵאילָאְ יל ₪
 םֶליִעְ היננחו : :ןִנחְו ירָכו ןודבעו :2 לאלא רֶבֵעו ןשי 5

 היתתנעו AN ה
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 ל היִרחשו יִרָשמשו :ָׁשָׁש נְּב לַאינְפּו הָידְפו :הָיִתַתְנַעְ
 4 ז ישאר הֶלֶא :םָחְרְי יגְּב יִרְכְ היל היִׁשְרעְו :הולתעו

 :םלְשוריִב בש הָלֶא םיאָר םֶתדְלְתְל תבא
 5 ונְבּו :הָכעַמ ֹוִתְׁשִַא םשו ןֶשְבנ יֵבֲא ובְשָי ןועְבַנְבּו
 31 :רָכָח ויִחַאְו רודנו :בֶדָנְו לעבו שיקו רוצו ןודְבָע רוכְּבַה
 ₪ ובשי םֵהיַחֲא דְגְנ המה ףאו האמשדתא -דילוה תוְלְקִמו
 8 שיקדתא דילוה רג :םֶהיִחֶאְדדםִע םלשוריב
 -תֶאְו ןָתְנוהְיתֶא דילוה לּואָשְו לואָשדתַא דילוה שיקו
 3 םירמ ןַתְוהְיִדְבו :לעַבְׁשֲא-תֶאְ םָדָניִבֲאתֶאָו עוש-יבלמ
 הל ןותיפ הָכיִמ ינָכּו :הָכיִמיתֶא רילוה לעב םיִרְמּו לֵעָּב
 % העוהיו הֶּדעוהי-תֶא דילוה ֹוָהֶאְו :וָחָאְו עֶראַתַוךֶלָמְ
 דילוה יֵרְמְח יִרָמְזתֶאְו תֶומְשתֶאְו תַמָלֲע-תֶא דילוה
 37 הׁשְעְלֲא נב הָּפְר אָעְנְּבִִתֶא דילוה אָצומו :אָצומדתֶא
 % םתומש הָלֶאְו םנב השש לצאלו :ונּב לַצֶא ונְב
 הָלֶאלְּכ ןנחו הָיִדְבִעְו היִרעשּו לאָעַמְשִיו ורכב | םקירֶזע
 9 יִנשה שועי ורוכּב םלוא ויחֶא קשע יֵנְבּו :לצָא יִנְּב
 מ ליה-יִרֹובנ םישְנַא םלואהינב - ;ישילשה טֶלָפיִלֶאְו
 -לָּכ םיִשָמָחְו הֶאְמ םיִנָב ינְבּו םיִנָּכ םיִּבְרַמּו תֶשָק יֵכָרְּד

 :ןְמנְב ןנְבִמ הָלֶא
Car. .א D 

 א יֵכְלַמ רַפס--לע םיִבּותְּכ םֶהְו ושחָיִתה לֵאָרְׂשִיהלְכְו
 ? םיִנשאָרָה םיִבְׁשיַהְו :םלעמב לָכָבְל ולְנָה הָדיהְ לארשי
 : םיניתגהו םיולה םיִנָהְפַה לֵארׂשִי םהירעב םֵתְוְחֲאּכ רֶׁשֲא
 ג יבמ ןֵמנב נְבְִמּו הָדוהְי ינְּבְדִמ בש 'םלשוריִבו
 4 יִרְמֲאְִּב יִרָמְעְדִּב דּוהיִמטְרִּב יתע :הָׁשנְמּו םִירְפֶא
 ה רָכְּבַה הָישְעיִנלישהְדמו :הֶדהְיְּב ץֶרפ ְבְמינְבְב
 6 :םיִעְׁשִתְו תואמדשש םָהיֵחַאְו לָאּועָי חָרָז ינְּבְדִמּו נב

0 6 
 ירק ץמינב +. 4. ט = ירק לאיטסו מ



 042.9. ט א םימיה ירבד 1290

 והָאְפַהְְּב היה הב םֶלְשְמְרְּב אולס ןמנב בדמו ד
 ךֶּב םֶלשְמ יָרְכמָּב עב הֶלאָו םֶתְרְיְְּב הֶינְב 3
 עׁשּת םָתֹודְלְתְל םֶהיַחֶאו :הנְביְְּב לאטרְרְּב הֹימפׁש 9

 תיִבְל תבָא ישאָרםיִשְנאהֶלאלָּכ הָׁשְׁשְוםיֵשמֲחו יאִמ
 :ןיִכָו ביריה היעדו םִינָהְפהְִמּ :םֶהיֵתֹבֲא י
 ךָּב תיָרְמדְּ קורצְּב םלְׁשְמְְּב הקלה הָיָרזְֲו ו
 ב םחֹרְידְּב הָיְדִעו :םיִהלֲאָה תיּב דינְנ םּוטיָחֲא ג

 םֶלְׁשְמַּב הרחיב לֶאיֵדֲעְְּב יִׁשְעַמוהיכְלַמְדְּב רּוחשּפ
 םםתובֲא תיִבְל םישאר םָהיחְאו :רַמֲאְּב תיִמְלְשִמְרּב ו
 תקבע תֶכאָלְמ לוח יִרבִג םיששְו תוִאמ עכשו ל

 ב בּושחדֶב הָיעְמש םיולהדמו :םיִהְלֶאָהדתיִּב 4
 לָלְנְושרח רקבקבו יִרְרְמ ינּבדמ הָיְבשחְִּב םֶקיִרע וט
 הָיִעְמְשְרְּב היִרְבְעְו :ףַסַאְדִּב יִרְכַזְדִּב אָכיִמְרִּב הינתמז 16

 בשווה הָיַקְלַאְדִּ אָסְאְרְב היִכרְבו ןותודידּב לֶלְנְִּ
 ןָמיחַאְ מל בוקעו םּולש םיִרַעְׁשַהְו :יִתָפֹוטְנ יִרְצַחְּב גז
 הָחְרזִמ למה רעְׁשְּב הָנָהְדדַעְו :שאָרֶה םולש םֶהיִחֶאְו ו
 ךֶּב אֵרֹוקְדְּב םולשו :ױל ִנְּב תֹנֲהַמְל םיִרעָׂשַה הָּמַה 9

 תֶכאָלְמ לע םיִחְרָּקַה ויִבְאדתיִבל ויָחָאו חַרְלְרִּ ףסֶיבִא
 הוה הנחמ-לע | םֶהיֵתְבֲאְ לָקֶאְל םיִּפְּסַה יִרָמְש הָּדבעֶה

 םָהלֲע היה דיג רׂעלֶאד סחניפו :אֹובָמַה יֵרָמׁש כ
 חַתַּפ רעש המְלׁשמ כ ב הֶיְרַכְז +ומָע | הוה םיִנָפְל 21
 םִיַתאְמ םיִפּפַּב םיִרְעשְל םירורבה םֶלְּכ :דעומ לֵהֶאָל לג

 יָד דַפִי הָּמַה םִׁשֲחִיִתַה םֶהיֵרצַהְב הָמַה רֶָשֶע םינְׁש
 םירעשהדלע םֶהיְִבּו םהָו :םתְנמֲאַּב הארה לָאומׁשּו 3
 תוחור עבְרַאל :תורְמְׁשִמְל לֵהֲאָה תיִבְל הוהידתיבל 4
 םֶהיֵהֲאו :הָּכְנְו הֶנֹופַצ המי חֶרְוַמ םיִרעָשַה וַהָי הכ

 : הֶלאדםע תעְדלא תעמ םימיַה תַעְבְשְל או :בל םהיִרְצְַּב
 םיולה םה םירעשה יִרִּג תעַּבְרַא הָמַּה הָנמָאָב יִּכ >

 יהו
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 97 תֹוביִבְסּו :םיִהלֲאָה תי הראל תוכָשֶל ה-לע ּויָהְ

 98 רפסממ יִכ ררבעה וסבל םָהֹמו ";רֶקְּבל .רקפלו
 ₪ םילָכַהלַע ן םיִנממ םָהמּו :םואיצו רמבו םואיבי
 הָנובְלַהְו ןָמְָשהו ןייהו .תלטַה-לעו שדקה יִלְּכ"ַלְּכ לצו
 ל :םיִמְשְבִל תחקרמה יחקר םיִנָהְפה ינְּבְדמּו :םיִמָשְּבַהְ
 31 הָנמָאְּב יחרקה לשל רוכְּבַה אּוה םּוִלַהְִמ הָיתִּתַמּו
 ג2 "לע םהוקאדמ יִתָהְּקַה נְּכְרמו :םיִּתבֲחַה הֵׂשֲעַמ לע
 ₪ הָלֶאְ :תֶבַש תַּכש ןיכְקְל תֶכֵרְעַמַה םֶחְל
 םִמוייִּכ םיִריטפ תֶכָשְלִב םיולל תובא יִשאָר םיִרְרְׁשִמַה
 4 םיולל תֹוכֲאָה ישאר דלא :הָכאָלמב םָהיֵלֲ הָליֵלְו

 הל ןׁשְבנְבּו  םָלְשוריִ בש הלא םישאר םֵתֹחְלְתְל
 36 רכְּבַה ונְבּו :הָכֲעַמ וֵּתְׁשִא םשו לאועי ןֹועְבניבַא בש
 37 הִיְרַכְ ויְחַאְו רוד :בֶדנו ךנו לעֶבּו שיקו רוצו ןָּדְבַע
 8 דָנְג םָה-חַאְו םָאְמׁשהתֶא דילוה תולקמו :תולקמו
 9 דילוה רנו :םֶהיֵחֲא-םִע ם לשוריב ובשי םהיחֶא
 יתרֶא דילוה לּואָשְו לּואָשְדתֶא דילוה שיקו שיקדתֶא
 מ ב :לַעְבְשאתֶאְו םָהְנְבַאזתַא עוׁשכְלַמ-הָאו ותהי

 4: נבו :הָבימיתֶא דילוה לעַבירמּו לֵעְב ביִרמ ןָתְנוהְ
 42 הָרָעיְוהָרעִי-תֶא דילוה זָחֶאְו :עָרְחַתְו ךְלִמְו ןתיפ הָכיִמ
 דילוה יֵרְמח יִרְמֹו-תֶאְו תֶוְמְעהתֶאְו תַמָלְעדתֶא דילוה
 43 הׂשֲעְלֲא ונב הָיִפְרּו אֵעְנְּבדתֶא דילוה אָצומּו :אָצומדתֶא

 4 זבֶתמש הָלֶאְו םיִנָב השש לַצֶאְלו :ונְב לָצָא ב
 הָלִא ןָחְו יְדַבִלְו הָירעָשו לאַעָמְׁשִו ורכב ו םקירש
 :לָצֶא ְּ

...642 . 

 א נפ לֶאְרְשהשיִא סע לאְרְשיִב .מָחְלנ םיִתָשְלפ
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 םיִּתְשְלְּפ יָכְּבְדו ַעְבְלִג רַהְּב םיִלְלֲח ולפיו םיִּתְשְלַפ 5
 -תֶאְו ןתנו-תֶא םיִּתְשלֶפ וכו נב ירחאו לּואָש יִרֲחַא
 הָמֲהְלמַה רֵּכְכִּתַו :לִאָׁש יִנְּ עושדיּכלמדתאְ בָדְניִבֲא
 :םיִרויַהְוִמ לח תשָבִּב םירומה והֲאָצַמו לּואָשלַע
 הב ינֶרקדו ! ְּבְרה ףלש ויִלכ אׂשֹלֲא לּואָש רֶמאֹו
 א הבא אָלְו יב=ללעתַהְו הָלֲאָה םילְרעָה ואבידופ
 :ָהיִל לפיו םֶרָּחַהיתֶא לּואָש הכו דָאמ אי יִכ ויל
 ברחר-לע אוה"סנ לפיו לואש תל וילכדאשנ אר

 :ותמ וָּדִחי ותיִבלְכְו נב תשלשו יאש תמו :תממ 5
 ותמזיכו ּוסְנ יִּכ קֶמְּבירְׁשַא לַארְׁשִי ׁשיִא-לַכ וארז
 ובשיו םיתשלפ ואביו וס םֶהיֵרְע ובזעו וב לואש

 -תֶא טַשָפְל םיתשלפ ואביו תֵרָחמִמ יהיו :םֶהָּב 8
 :עבלְג רַהְּכ םילָפָנוינְביהָא טואשדתא ואצִמִיו םיללַחה
 -ץֶרֶאְב וטְלְׁשַו ויִלָּכתֶאְו ושאֹר-תֶא ּואשיו ּוהטישְפיו
 מישו :םֵעָהתֶאְו םהיּבַצַעְִתֶא רשכל ביִבָס םיִּתְׁשלַפ
 :ןונד תיִּפ קת יְלְנְלְנתֶאְו םֵהיֵהְלֲא תי ויִלָכדתֶא

 םיִתְשִלְפ ׁׂשְע-רְׁשֲא-לְּכ תא העלג שָבָי לכ ועָמשיו
 תאְו לואש תַפּונתֶא וא שו טיח שיִא-לַּב ומוק :לּואשל
 תחת םֶהיֵתֹומִצע-תֶא ּורְּבִכו הָשיִבָי םואיביו וָנָב תפונ

 ולעמב לואש תמי :םֶמָ תַעְבְש מוציו שביב הלאה ו

 דס רַמׁשיאל רֶׁשֲא הי רבדילע ההיפ לעמ"רשא
 בס ּוהָתיִמַ הָוהיִּב ׁשְרְדיאָלְו :שֹוָרְדל םִֹאְב לואשל
 :יׁשיְִּב דָדְל הָכּולְמַההתֶא

 .Cap. XL אי אי

 ףמצע הגה רמאל הָנֹוָרְבָח דיודדלֶא לֵאְרְשִיײלְכ וָצְבְקַַו א
 לאש תב םג טושלשדסנ למת חנא ְךרָׂשְבו ל

 הוה רֶמאֹּנ לארשידתא איֵבמַהְו איִצִמַה הָתַא למ
 הָיִהְת הָתַאְ לֶאְרְשיתַא י ימַעְַתֶא הָעְרִת הָּתַא - ּףיִהְלֶא
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 = ךֶָמַ"לַע לֵארְִׂינקזלכ יאבד :לֵאָרְשִי מע לע די
 הוה נפל ןורְבַהְב תיִרְּב דוד םָהָל תרְכו הָנְבָח
 "דב וחי רכְדּכ לאְרְשיילַע ּךֶלֶמְל דנְּדדתֶא ושמו
 + םָּבְי איה םֶלֶשרָי לאְרְשיילְכְו דְִד ךְלנ | לֶאמש
 ה דיִודְל סבי יבש ומאוו :ץֶרָאָה יבש יפובוה םש
 ריע איה ןויצ תֶדְצְמַתֶא דד דָפְלִו הָנה אבה אָל
 + יהי הָנשאָרְב יסובו הָכִמילְּכ דוד רָמאַה דו
 :שארל יקְנ הָירְצְּב בָא הָשאַרְכ לע רָשְלּו שארל
 4 רועה ב דד רי וליוארק ןפילע רצְמב דוד בש
 רֶאשתֶא היו במו ביִכּפַהדדַעְו אולמהְמ .ביבָסמ
 = מע תואְבְצ הוה לידת ךולה דוד ךלמ רעה
 מע םיקזחתמה .דיודְל רש םירפגה ישאר הֶלֵא
 "לע הודי רַבְדכ וכיִלְמְַל לֵאָרְׂשהלְּכינ ִּוכְלִמְב
 דב םעְבש דידל רשא םירבגה רפסמ הָלֲאְו :לאְרשי
 -ׁשְלָׁש-לַע וִתיִנָחִתֶא רָרועדאוה םישולשה שאר ינומְּכַח
 ו יחוחאק ידידי לאירו :תֶחֶא םעפְב לָקֶח תא
 13 םימיז ַּפַּב דיוך"םע הָיָהְדאּוְה :םיִרֹבנַר השולשּב אוה
 הָרָׂשַה תֶקְלְח יקתו הָמְהְלמַל םָשפסֶא) םיתשלפהו
 44 ּובְצַיִתַו :םיִתשלפ ןנפמ ָּנ םָעְהְו םירטש הָאְלִמ
 הוה עשוה םיִתְשלפתַא וכ הוליצמ הקלו
 וט לע שאָר םישולשהדמ השולש ּודְרו :הָלודְנ הָעּושּת
 הנח םיִתְׁשלְפ הנחְמו םֶלְָע תָרְעְמילֲא דיודילא רֶעַה
 4 א םיתָשְלִּפ םיצג הָהצִמּב א דודו :םיִאָפְר קמע
 וז רוָּבַמ םימ ינקשְנ יִמ רמאי דוד ואְתַו :םֶהָל תיִכְּ
 ו זֶרְחְמְּב השלשה יפקְב'נ :רעׁשברׁשֲא .םהל"תיב
 רַעָשַּב רֶׁשֲא םֶחְָלתִיִּב רֹוָבִמ . םימדובָאְשיו םיִתְשְלְּפ
 ךפנו םתיתְשל יוד הָכאאָלְו דְָדְילַא אָבַמ ואש
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 תאו תושעמ יהְלֶאְמ יל הָליִלָח רמאמו :הוהיִל םֶתא 9
 םתֹושְפנב יִּכ םֶתושָפְנְב הָּתְשֶא הֶלֶאָה םיִשָנֶאָה םֶדַה
 :םירובגה תֶשְלש ושַע הלא םתותשל הָבָא אלו םּואיִבַה

 ררוע אּוהו השולשה שאר היה או בָאוידיחא ישְבָאְו כ
 : :השולשב םשדאלו ללה תואמ ׁשְלְׁש-ל ֹותינחתֶא

 הְׁשלְׁשַה-דעְו רשל םֵהָל יהו דָּבַכְנ םנָשב  הָׁשילְׁשַהְמ 21
 ךןמ םילעּפ"בִר ,לישיאָב עָדְיוהיְרְב היְנְּב :אָב אל 2

 הכה דרי אּוהְו בָאומ לאירא ינש תַא הָּכַה אה לֶאְצְבְ
 -תֶא הָּבִה אָֹהְו :גֶלָשַה םיְּב רבה ְךותְּ יראה" 33

 יֵרְצִמַה דיִבּו הַמֵאָּב שַמָח ו הָּדַמ שיא יִרָצְמַה שיִאָה
 תיִנָחַהתֶא לנו טָבָשְּב וילא דרו םיִנְרֶא רֹנְמְּכ תיִנַח

=) .~ 

 ךֶּב .ּוהָיְנְּב הָׂשְע הלא : תינחב והנרהיו ירצמַה ךימ 4
 ה םישולשההמ :םיִרבְגה השולשב םש ולו עדָוהי הכ

 -לע דוד והמיִׂשַר אבדאל הָׁשלְׁשַה--לֶאְ אוה דָּבְכְ
 ןנֲחְלֲא םֵאֹו יִחַא לַאהְׂשִ םיליחה ירובנו :ותעמשמ 8
 :ינולְפַה ץלח .ירורהה תמש :םֶחְל תיכמ דפ ז
 יִתָשָחַהיִכְּבִס :יִתותְנעַה רֶזְעיִבִא יעוקתה ׁשֵעְְב אָרְיִע }
 ;יתפוטנה הָנעַבדוְב דלח יתפוטנה ירקמ :יחוחאה יליע :
 ירוח :ינתערפה הֶיֵנְב ןֵמנב יִנְּב תַעְבגמ יִביִרְדִּ ב יִתיִא ל
 אָבֲחילֲא ימּורֲחַּבַה תֶומְזַע :יִתְבָרעֶה לאבא שענ ילחנמ =
 :יררהה ינשדךּב ןְתְנֹ ינומַה םשָח יב :ינבלעשה 4
 יִתְְכִמַה רפה :רוִאְב לפלא יֵרְרֲהַה רֶכֶשְדְּב םָאיִחַא 2

 יִחֶא לאי :יְִּוֲאְדְב ירַעִנ ילמרפה ורצח :ינלָפַה היחא
 אשנ יתרכה ירחנ ינימעה קלצ :יִרְנַהְרְּב רֶחְבִמ ןתָנ

 הָירוא :יִרתיַה ברג ירמיה אָריִע .:הָיורצְִּב בָאֹל יֵלָּכ 5
 שאר ינכּואְרֶה אָזישב אָניִדְע .:יִלְחַאְִב דָכָז יתחה 2
 :יגְתְמַה טפְׁשֹוְו הָכעַמְדְּב ןנֶח :םישלש as ינבוארל 43

 איוע
 ירק ולו ד. 0.
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 4 :יִרָעְרָעָה םָתֹח יִנְּב לאלו עֶמְׁש יתרתשעה אזע
 ה םיוחפה לֵאילֲא :יִציּתַה ויֵחָא אזו ירמשְְּב לאעידי
 : דביעו לאלא ::יִבָאְמַה הָמתַיו םענלֲא גב היוש יביריו

 :ְהיְבְצִמַה לאיש
 2 .Car. XU בי ֶ

 א לאש נְפִמ רָע דע לְקיִצְל דיִוְדלֶא םיִאָּבַה הָלֲאְ
 ג תׁשִכ יֵכְׁשִנ :הָמהלִמַה ירש םיִרֹובנּב הֶּמַהְו שיקְדְּב
 יָא תֶׁשָקִּכ םיִצְחְבּו םיִנָבֲאָּב םיִלאָמְׁשִמּו .םינימימ
 ג העמְׁשַה אפ שאו רועיחא שארָה :ןִמָיְנְבִמ לואש

 :יִתתְעָה אהְו הָכָרְכּו תמש ְּב טפו לֶאֹזומעְבגַה
 + ָהיִמְרְו םיִׁשלְׁשַה-לַעְו םישלשפ רוָּבִּג ינועְבְגִה ָהיעַמְׁשְְו
 ה הָיְלָעְבּו תֹומיִר יזועְלֶא :יִתְרְדְגה דָבְזְ ןנחוה לאח
 < לארזעו והישיו הנְכלֲא :יפורחה ּוהְיִמַפְׁשּו ּוהָיְרַמְׁשּו
 ז םחדִי נב ירבו הלאעוו :םיִחְרָּקַה םֶעְבׁשו רעו
 8 הָרְבְרַמ דצְמל .דיודדלֶא לבג ילגהדומו .:רודגהךמ

 נפו חמו הנע יכרע הָמְחְלִמל אָבְצ ישא לחה ירבנ
 9 שאָרָה רָע :רקמל םיָרְהָה"לַע םיאָבְצִכְו םֶהיֵנְפ הָירֶא
 י הָיִמְִ ייִבְרְה הָנַמְׁשִמ יִשיְלַשה בָאלָא ינשה הָיַבְ
 ןג ינימשה ןֶנְחְי . :יעבשה לֶאיִלֶא ישָשה יִתע :יׁשמֲחַה
 ג3 :רַשָע יתשע יִנָּכְכִמ יֵריִׂשֲעָה והָיִמְרְי :יִעיׁשְּתַה דָבְוְלָא

 4 ןטפה הֶאְמְל דָחֶא אָבַצַה ישאָר ְךגרנְּבִמ הלא
 וט שָדָחַּכ ןֶדְריִה"תֶא ּוֵרְבָ רשֶא םַה הלא :ףלַאל לדה
 -לָבֶא ו וחיבביו ויתידנ-לַכ-לע אָלַמְמ אּוהו ןושארֶה
 16 הָדּוהְיְ ןמנְב ינּבִמ ואביו :ברעמלו חרומל םיקמעָה
 גז םָהֶל רֶמאֹּו ןעיו םָהיִנְּפל ווד אצו :דיודְל דצמל"דע
 בכל םֶכיִלֲע יִלהְיהְ נועל ילֶא םֶתַאָּב םולָשְלְדִא
 יקלֶא אָרְי יּפַכְּכ סָמֲח אלּב ירצְל ינתומרלדםִאו דחָיל

 וניתובא |
 | יוק ווחודג ד. 15. - ירק יפידחה ז. 8. * ירק לאוו ז. 8. ב" ירק לאיעיי ד 44"
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 םישולשה שאר ישָמַעְדתֶא הָׁשְבָל ַחּורְו :חֶכֹוְו ּוניתובַא 8
 = ףרעל םולשְו ל םולש | םולש ישב ףמַעְו דוד ל
 :רודנַה יִׁשאָרְּב םנתו דוד םֶלְּבקִ ףהלֶא רע יק

 -לע םיִתׁשלְפיבע ואכב ריוְדדלע ילפנ הָׁשנמִמו 19
 ינרס והחלש הָצַעְב יכ םרש אלו המחלמל לואש

 ותְכְלְב :לואש נדאל לופו ונישארב רמאל םיתשלפ כ
 טאי רַב חֶנְדַצ הֶׂשנִִמ | וָלְע ּולפנ גלקיצ-לֶא
 רֶׁשֲא םִיִפְלֲאָה ישאר יִתְלַצְו אּוהילָאְ דָבָזויו .לאְכימּו

 ליה יֵרֹוְבְנְִּב דודגהדלמ * דוודדסע ורע המה :השנמל 1
 -לע ואָבָי םיְב םויתעל יִּכ :אָבְצַּב םיִרָׂש יָה םָכְכ
 :םיִהְלֶא הֶגַחְמְּ לודג הנהמל-דע ורזעְל די

 הָנורְּבָח דויל ואב אָבְצל ץולחה ישאר ילפסמ הלאְו :

 הדי ומ = == הודי פק וילא לא תְכְלַמ בַסֶהְל א
 יצולַח תואמ הָנֹמׁשּו םיִפלַא תשש חַמְרַו הֶוצ יאש
 תַעְבְש אָבְצַל ליח יֵרֹוְבג ןוְמַׁש ןגְבִמ הס
 ששו םיפלא תַעַּבְרַא יולה נְּבְִמ :הֶאַמּו םִיפָלֲא %
 םיִפְלֲא תֶׁשְלׁש ומָעְו ןרהַאְל דִיִנָנַה עדיוהיו :תואמ זז
 ויבָאדתיבו לח רוּבִג רענ קודצו :תואמ עֶבָׁשּו ₪
 לאש יחָא מב נכדו :םִיְנְשּו םיִרְשָע םיָרְש 9

 תיִּפ תָדָמְׁשִמ םיִרְמִׂש םֶתיִּבְרִמ הָנַהדדַעְו םיִפְלֶא תָשְלש
 הָנימְשו ףֶלֶא םיִרְשָע םִיַרְפָא ינּבְדמו :לִאָש ל

 :םֶתֹוכֲא תיבָל תומש יִשְנַא ליח יִרוָבִג תואמ
 תֹומָׁשְב ּובְקְנ רשֶא ףלא רשע הָנומְׁש השנמ הממ יצחמו 31
 יעְדיש רָכשֶשָי ןְנְּבִמּו :רְִד"תַא ךילמהְל אובְל 9

 םיתאמ םהישאר לארשי השעי-המ תַעַדְל םיּתַעְל הָייְב
 יכרע אָבְצ יִאְצוי ןולבמ :םָהיִפ"לע םָהיֵחַא-לְכו 33

 -אלב רדעלו ףלא םישמָח המֲחלמ יִלּכְדלְכב | המָחְלמ
 של ו

 יוק םיש לשה ז. 8.
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 % הנֲצְב םֶהָמִעְו ףלֶא םיִרְש יֵלְּתְפנמּו בלְו בל
 הל יכדע יִנְדַהְדִמּו = יזףְלֶא הָעְבַשְו םישלש תיִנָחְ
 5 רָשֶאְמְו = :תוֶאמ ששו ףלא הֶנומְשּודםיִרשְע הָמָחְלְמ
 גז רָבַעְמו = :ףלֶא םִעְּבְרַא הָמָחְלמ רעל אָבְצ יֵאָצ
 ילּכ לכְּב השנמ טְבׁש ו יצחו ידה ינכּואְרֶהְדִמ ןדריל
 38 יִשְנַא הָלֲא-לַכ :ףלא םיִרָשַעְו הֶאַמ הָמֲחְלִמ אָבַצ

 הְֹכְה ּאָּכ םלֶש בָבְלְּב הָכְרעִמ 'יֵררְע :הֶמָחְלִמ
 לֶאָרְׂשִי תיִרשלּכ םגו לָאָרְׂשײלְּכ-לַע דְדיִתֶא ךילמַהְל
 39 םיִמָי דיוָד"םע םַשדּויָהו :דְּד-תֶא ךילמהל דַחֶא בל
 מ םו :םֶהְיַחַא =-כ ניִכַהיכ םיִתושו םִיַלְכָא הָשולָש
 םיִאיבְמ יִלָּתְפִנו ולב רֶכשְׂשִי-הֲע םָהילֲא-םיִבֹורְכַה
 חמק-לכאמ רֶכְּבבּוו םיִדְרְּפַבּו םילמנבו םיִרֹומֲהָּכ םֶחְל
 החמש יִּכ ברל ןאצו רקְבו ןמשו ןייו םיקמצו םילבד
 :לֶאְרשיִּב

CXR: DP . 

 2 א רמו :דיִנְנילָכְל תאמה םיִפְלֲאָה ירָשְדסע דוד ץעז
 וטלֶא הוהידמו בופ םֶכיְלעְסִא לארשי לה לכל דיו
 תרוצרא לכְּב םיִרָאׁשנַה וטיחאדילע הָסְלַשנ הָצְרפנ
 צְבִי םהישרנמ יִרָעְּב םולהו םיִנַהְפה םֵהָמְו לארי
 3 יהָנְׁשַרְר אלוכ וניִלא ּניֵהלֲא ןוראדתא הָכְסְו :טילֲא
 + רשיהכ ןּכ תושעל לֵהָכַהלְכ ורמאו : : לאש יִמיּב
 ה ךמ לֵארׂשַחלְכתַא דוד להק :םֶעֶה"לְכ יִניִעְּב רָבְּדַה
 םיִטלֲאָה ןורַא-תֶא איבָהְל תמה אוכל-דעו םִיַרְצִמ רוהיש
 6 =לָא הת לאְרשּילָכְו דוד לע :םיִרע תירקמ
 ןורא תא םֶשִמ תולעהל הדּוהיל רֶׁשֲא םיִרָש תירק
 ז ּוביִּכְריַו :םש אָרקנ"רְׁשֲא םיִבּורְּכַה בשוי הָוהְי םיִהלֶאה
 אזו בָדניִבֲא תיֵבמ הָׁשָדֲה הָלְנעלַל םיהלֲאָה ןוראדתא

Wm.ויחאו 82  
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 םיִקֲחְׁשִמ לארְׂשִילְבְו דֵוָדְו :הָלְנֲעַּכ םִנֲהְנ ויִחַאְו 8
 םילְבנְבּו תורנכבּו םיִרישבו .ועילָכב םילֲאָה ינפל

 ןדיפ ןרנדע ואבה :תֹוָרְצצהכּו םיתלצמַבו םיפתְבּו 9
 :רָהְּבַה וטְמָׁש יִּכ ןולאָהתֶא וחאל ודידתא אז חַלָׁש
 ןורָאָד-לע ודי .חלש-רְׁשַא לעוהפיו אׂשְב הָוהי ףאזרחינ י

 הָיהְ ץֶרְהיִ דיודל סד": :םִיִהְלֲא ינפל םָׁש תֶמ
 םֹיַה דע אָע ץֶרַּפ אוהה םוָכ מל ארקיו אָשְּב ץֶרּפ

 ךיה רמאל אוהה םּיּב םיכלַאה"תא \ דוד איו הזה ג
 -תֶא דוד ריפהדאלו :םיִחלֲאָה ןורָא תא יל איִבָא 9

 םֶדֶא רבעתיִבְדְלֶא וה דו ריִעדלֶא ויִלֶא .ןוראָה
 ותיִבּב םרָא-דבש תיִביסִע םיִהלֲאָה ןורא בשיו :יתנַה 4

 -תֶאְו םֶדָא-הבל תיִּבדתֶא הֶוהְי ךרבנ םיִׁשְדַה השלש
 :ולרָשָאלּכ

eg UAPeALV PF - 

 םיֹזרֲא יצעו ליודילֶא םיִכָאְלַמ רצידלמ םריה חלש א
 -יכ דיוְּד עו :תוב ול תנְבל םיצל יִׁשְרְָו רול יׁשְרֲה ל

 ותוכלמ הלעמל תאשנ"יכ לאְרשידלע דלמל הוה יניִכֲח
 םֶלְשּוריִּכ םישנ דוע דוד חיו = :לֶאְרְשי ומַע רּובֲעַּב 3
 םידוליה .תימש הלאו :תנְבו םִיָּב דע דוד דל +

 :הרמלשו ןַתְנ .בֶבושְו מש םלשוריב ולה רֶׁשֲא
 עֶמְׁשילֲאְו :עיִפַו פו הגנו :טְלפְלָא עושילָאְו רחב ז
 דָיוָּד חשמנייכ םיִתׁשלַפ ועמשיו :טֶלפיִלְאְ עֶריְלֲעְּו 7

 -תֶא ׁשָּכַבְל םיִתׁשְלפ-לְכ :לעו לֵארְׂשיײלְכ"לַע למל
 ומשפינ ואב םיתשלפו :םָהינֲפל אצװ דיוד עמשיו דיוד 5
 הלעֶאה רמאל םיהלאב דיוד לאשיו :םיִאְּפְר קמְְּב י

 םִחַתִו הָלָע הוי ול רֶמאֹו יֶדיְכ םָתַתְו םייהשְלפ"לע
 הִיָּדְהְמאָיו דוד םש םֶכִ םיצְרפילַעַבְב וֵלֲעַמ דָדְב ו

on RT,ץרפ --  
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 וארק ןּפ"לע םִיָמ ץרפפ יִדָיּב יביואדתֶא םיִהלֲאָה ץֶרּפ
 12 טהיהְלָאדהָ םש"ובזעמ :םיִצְרְפ לעב אוהה םֹוקָמַה-םש
 ו םיִתָׁשלְפ לוע ופיסיו :שאָב ופרָשיַו דיו רמאינ
 14 !ל רָמאְָו םוהלאְּב יוד דע לֵאְׁשִ :קֶמעְּב וטשפיו
 םֶהְל ְתאָבּו םֶטיִלָעַמ בֵסָה םֵהיֵרֲחַא הָלֵעַת אל םיִחלֲאָה
 וט יׁשֹאָרְב הָדְעְצַה לוקדתא דעמְשכ יה :םיִאְכְּבַה לזממ
 נפל םיִהֹלֵאָד אֵצִייְכ המְסְלמב אצת א םיִאְכְבַה
 גי ּווצ ראפ דיָד שעו :םיְִׁלַפ ָחְמיתֶא תֹוכהל
 : הָרְנְזדַעְו ןְׁשְבגמ םיתשלפ הָנָחַמתֶא וכו םיקלָאָה
 -לע ְְּּחַפ-תֶא ןַתְנ היה תוצְראָהְילֶכְּב דִוְדיםַׁש אצנ
 | :םיוגָהלָּכ

 וט 042. א. וט
 א םיהלַאָה ןֹוָרָאל םוקמ ןָכָנ דָיוד ריִעְּב םיִּתְב ולרשעמ
 2 ןוָרַא-תֶא תאשְל אֵל דיוָד רַמָא וא :לֶהֶא ולדטנ
 -תֶא תאָשְל הֶוהְי רַחָּב | םֶבדיִכ םיולהדסִא יִכ םיהלֶאה
 3 דתֶא דוד להק = :םלשידע ותְרָשְלּו םיהלָאָה ןִרֶא
 -לֶא הֹוהְי ןורָאדתַא תולעהל םלָשּורידלא לֶאְרְשילְּכ
 4 -תֶאְו ןְרָהַא ינְּב-תֶא דוד ףסַאיו זול ןִכַה-רְׁשֲא ומוקמ

 שנו

 ה הֶאַמ ויַחֶאְו רָשה לאירוא תהק ינב ב :םיולה
 6 םיתאמ ויֵחָאְו רשה הָיָׁשִע יִרְרַמ נבל :םיִרְׂשֲעְו
 ז הֶאִמ ויָהֶאְו רשה לָאז םשרג ינבל :םיִרְׂשֲעְו
 9 :םִיָתאָמ ויֵחָאְו רשה היִעַמְׁש ןפְציִלֲא י נבל  :םישלְׁש

 9 :םיִנומְׁש ויָהָאְו רשה לָאיִלָא ןוָרְבַח יִנְבל
 י  :רֶׂשֶע םיִנָשּו האמ ויחֶאְו רָשַה םֶדְניִמַע לאזט ינכל
 גג לאיאל םיוללו םנַהְכַה רָתבֲאלו קחצל דיִוָד אָרְקו
 19 ם=ל רַמא :בֶדְנִמַעְ לֵאילָאו היְעַמְׁש לאי רשע
 םכְכיַחֶאְו םּתַא ושדקתה םיולל תֹובָאָה ישאר םּתַא

 :ול יִתְניִכֲהלֲא לאש יהלֶא הוי ןורֶא תא םָהֵלֲעַה
 יכ 89*
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 אלי ּונָב וניהלֶא הָוהְ ץֶרפ םָּתַא אֵל ָהְנוׁשאָרְּבַמְל יִּכ וג
 תולעהל םיולהו םִִנֲהְּכַה ושדקתיו :טְפְׁשִמַּכ הְנְׁשַרְד 4
 תֶא םולהדנב ואשוו :לארשי יהלא הָוהי ןורָא-תֶא וט

 םֶפַתְכְּב הוי רֶבְרִּכ השמ הָוצ רֶׁשֲאַכ םיטלַאה ןורָא
 דיַמעַהְל סול יֵרְׂשְל דוד רמו  :םהילע תוטמּב
 תרוחֹנכְו םיִלְבִנ רישילְכְּב םיררשמה םַהיַחְאְתֶא
 :הָחְמְְׂ לוְּב"םיִרָהְל םיִעיִמְׁשִמ םִיָתְלִצִמּ
 ב ףַסֶא ויָהָאְדמּו לֵאֹוְב ב ןֵמַה תא םולה .ודימעיו

 םֶהְּמִעְו :ּוהָיְשוקְְּב ןָתיִא םֶהיֵהֲא יֵרָרְמ נב וָהיְכְרַּ
 | לָאיחיְו תומרימשו לאיזעיו ןב ּּהָיְרַכְז םִנָׁשמַה םֶהיֵהֲא
 והינקמו והלפיִלֶאְו יהְיִתַתַמו וה'שעמו והינבו בָאיִלא נע

 ףֵכָא ןמיה םיִרְרְשְמַהְו :םיִרעושה לאט םֶדֶא דבעְו 9
 .לאיזעו הירכח :עימשהל ת תַשחְנ םיתלצמב ןָתיִאְו כ

 םיֵלָבְנּב וָדְנְבּו והישעמו בָאילָאְ עו לֵאַחְר תומְרימְשּו
 םֹדָא דבעו ּוהנְקִמּו ּוהֹלְפיִלֲאְו והיתתמו :תֹומְלֲע-לע

 יהינגכו :הצנל תיניִמׁשה-לַע תורנכב ּוהיוזעו לאיעיו ל
 הָיְכְרְבּו :אה ןיבמ יּכ אָשַמַּב רסָי אָשַמְּב םיולהזרש 23
 ישמע לאנה טַפְׁשוו והָלַבְשּו :ןֹוָרָאְל םירעש ש הָנקלַא 24

 תֹורצֹצַהּב םיִרֹצַצחַמ םינֲהְּבַה רֶזָעיִלֶאְ והינבו וירכו
 :ןורָאְל םירעש הָיַחְו םדֶא דבעְו םיהלֶאָה ןורא נפל

- 

6 - 

7 

8 - (= 

 םיִכְלְהַה םיִפָלֲאָה ירשו לארשי ינקז דוד יה הכ
 םרָא--רַבע תיכדךמ הָוחְידדתיִרב ןוָרָאדהתֶא תֹולעהָל

 יאָשְנ םּוְלַהיהֶא םיִהלֲאָה רב יהי :הֶחַמָשְּב 6
 : םיליא הָעְבְשו םירפיהעבש ובו והתיר ןורא

 -תֶא םיִאְׂשנַה םיולהדלכו ץוב ליעמב | לָּבְרכִמ דיִודְו ז

 דל םיררְשִמַה אשמה רשה נו םיררשמהו ןולָאה
 -תיִרְּב ןיִרָאדתֶא םיִלֲעַמ לאְרָשיילְכְו :דֶּב דופִא דוד א

woo UE blהוהי 1 אפ ב  
 חתפב ישה צ. 27. ידצ דחה צ. 4
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 םִיִתְלַצְמְבּו תֹורְצצַחַכּו פוש .לוכְבּו להורְתַּכ הוה
 29 אָּכ ההיתר ןורא יהינ :תוְרנְכ םיִלָבְנּב םיִלָמׁשַמ
 ןולחה דע | הָפָמְׁשנ לואש-תב לָכיִמו דוד ריעידע
 :ּהּבְלְּב יל ןְבּתַו קחשמו דקרמ יוד ךלמה"תֶא אְרִתו

 זמ .Car. XVI זמ

 א רֶׁשֲא לָהֹאָה ךתְּב ותא ּוניִצַו םיִהלֲאָה ןורָאתֶא איב
 :םיהלֲאָה ינפל םיִמְלָשּו תולע ובירקיו רוְּד ולְדהַטְנ
 ג םַעָהְדתֶא ךְרָבו םיִמְלְשהְו הֶלַעַה תולטהמ דיו לכו
 3 השא"דע) שיאמ לֶאְרִשי שיִאזלְבְל טלַחַמ ::הָוהְי שב
 4 ןורא ינפל ןמ | :הָשישֶאְו רַפְׁשִא םֶחְלדַכָכ שיִאל
 :ללהלו תודוהלו ריכזהלו םיִתְרָשמ םיולהדמ הוה
 ה זְרָירַכְ והנשמו שאְרֶה ףָכֶא :לארשי יהלֶא הוהיל
 רַב הינבּו בֵאילֲאו היתתמו לאחיו תומרימשו לַאיעי
 םִיִהְלְצַַּב ףַסֶאְו תורנְכְבּו םיִלְבִנ ילכב לֶאיעו םדֲא
 6 יִנָפְל דימָּת תוְְצְצַחַּב םיִגָהְפַה לאי חו והינבו .:עימשמ
 ז שארָב ליוד ןתנ ןָא אוהה םויכ :םיִקלֲאָהיתיִרב ןורא
 8 וארק הוהיל יח והא ףסא"דיב היהיל תודהְל
 ו וחש ולדורמז ול ּוריש | :ויתלילע םִמַעָב ועידוה ומשב
 ,י ישקבמ בל חַמְׂשִי ושדק םֶשְּב ּולְלְָתַה :ויִתאְלַפְנלֶכְּב
 ג ורכְו :דימָת וינפ ושקפ ועו הָוהְי ּושְרד | :הוהי
 4 לֵאָרְׂשִי עֶר :ּוהיפדיטפשמו ויתפמ הֶׂשָע שא ויָתאְלָפנ
 ג ץֶרָאָהְדלְכְּב וניהלא הָוהְי אוה :ויריִחְּב בלעו ינכ ודב
 Ran ףלאל הצ רֶבָּד ֹותיִרְּב םלועל ורכז :ויטָפְׁשִמ
 וז הדימעמו :קחציל ֹותְעּובְׁשּו םֶהָרְבַאתֶא תַרָּכ רֶׁשֲא
 ו: ןתֶא דל רמאל :םלוע תירְּב לאְרשיְל קהל .םקעל
 ופ טעֶמְּכ רֶפְסמ יִתמ םכְתֹהְּכ :םכתלסנ לֵבֲח ןענְּכְץְרַא
 כ םֶע"לֲא הָבָלְמִמִמּו יודל ינמ ּוכְלַהְתְו :הָּב םיָרת
 רחא רה ו

 קוב ףמק .v.18 22. "יט
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 :םיִכְלְמ םֶהיִלָע חכוינ םֶכְׁשְעְל שיאל חינהדהאל :רָהַא גו
 ;דוהיל .וריש | :ּועְרָתילא יֵאיִבנְבּו ימישְמְּב ּועְַתלַא 2

auםיוגכ ורפס :ותָעושי םוידלַאדסומ ורשב ץֶרָאָהילּכ  
 לֶלָהְמּו הוה לוד יּכ :ויִתאְלַפָ םיִמעַהדלֶכְּב ורובְּכדתֶא הכ
 םיִמַעָה יהלֶא-לָּכ וב :םיִהלֲא-לְכילע אוה אָרונְו דאמ ₪
 הָודָחְו וע ויִנָּפְל רֶדָהְו רוה :הָׂשְע םימש הוה םיִליִלֶא גז
 דובְּכ החל ובָה םימע תוחְּפְשִמ הוהיל ּובֲה :ֹומֹקֲמָּב 5

 וינפְל ואבו :החנמ ואש ומש דֹובכ הוהיל ובד וע
 בק וונפלמ ולח :שדקדתרדהְּב הוהיל ּוֲחְתִׁשַהל
 ץֶרֶאָה לגְתַו םימשַה וחמש :טֹומֲת-לּב לבת ןוּכְתִא ו
 ץֶלָש ואולמו םיה םערְי למ הי םיגב ורְמא ל
 הוה ינפלמ רעיה יצע ור וא :ובירשא-לְכו הָרָׂשַה 3
 יב בט יִּכ הוהיל ודוה | :ץֶרָאָה"תֶא םּופְׁשְל אָבוְכ 4
 ונצְּבְקְו ּונֲעְׁשי יֵהְלֲא ונעיׁשוה ורמֲאְו חסה םלועל הל

 הכתשהל ףשדק םשל תודוהל םיוגה-ךמ ונליצה
 -דעו םֶלּשָהְִמ לאְרְשַי יִהְלֶא הֶוהְי דורְּב :ךתלהתּב <
 -בעמ = = :הוהיל להו ןמא םְעה"לְב ומאז םלעה א

 ינפל תרָׁשְל ויָחָאְלּו ףסֶאְל הֶוהְיתיִרְּכ ןורא ינפל םֶש
 ;םהיחאו םֶדֶא דבעְו :ֹומֹיְב םויזרבְדל דיִמּת ןורָאָה 5

 : םיִרְעְשְל הָסִחְ ןּותידָיִדְּב םֶדֶא דבעְו הָנומְשּו םישש
 הודי ןפָשמ ינפל םיִנָהְפה ֹוָחָאְו ןהפה קוָרְצ ו תֶאְו 9
 חַבְומלַע הוהיל תולע תולעהל :ןועְבְגְּב רשֶא הָמָּבַּב מ

 הָוהְי תֶרותְב םּותָבַהלָכלּ בֶרָעְלְו רקָּבל דיִמָת הָלָֹה
 רֶאְׁשּו ןותודיו מיה םֵהָמְו :לֶאְרְשְדלַע הָוצ רֶׁשֲא 4

 םלועל יכ הוהיִל תודוהְל תוִמְשְכ ּוָבּקִנ רֶׁשֲא םיִרּרְּבַה
 םיִעיִמׁשמל םיפלצִמּו תורָצְצח ןותודיוזמיה םֶקְמַעְוגודִסַח ג

 ילכו
 ירק ןותודי איכ ד. 88. = קייוב מק ז. 22.
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 םַעָקלְכ וכלי +רעשל ןותודי יִנְבּו םיִהלֲאָה ריש יֵלְבּו 4
 :ותיִּבדתֶא דרב דוד בפיו וִתיִבְל שיא

 ןי .Cap. XVI זי

 א איִבְנַה ןָתְנילֶא דוד רָמאיו וֵתיִבְּב דוָּד בי רֶׁשֲאַּכ יהו
 תחת הָוהְיתיִרְּב ןוראו םיֹורֲאָה תיכב בשוי יִכְנָא הגה
 ג יִכ השמ וּדְבְבְלְּב רשא לכ דיוְדדלֶא ןתָנ רמאנ :תועירי
 3 רֵבְּד יהו אוהה הֶלְיִלַּכ יה :ךִמע םיהלַאה
 + הָכ יִדְבַע דודי תְדֹמֲאְו ךל :רמאל ןתְנלֶא םיחלא
 ה אל יִכ :תַכְׁשְל תיכה יִלהְנְבִּת הָּתַא אל הוי רַמָא
 דע לֶאְרְשדתֶא יתילעה רשא םויהדמ תב יִּתְבְשְי
 6 דרָשֶא לָכְב כשמו לֶהֶאדלֶא לֶהֶאַמ הָיִהֶאְו הזה םוה
 יטָפְש דחא"תא יִתְרכִד רבדה לֵארשִי-לְכְב יתכלהתה
 דאל הָמְל רמאל ימעדתא תור יתיוצ רׁשֲא לֵאָדְׂשִי
 ז דיודְל יִּדְבַעל רמאת הכ הֶתַעו :םיִוְרֲא תי יל םֶתיִנְב
 יִרֲחָאְרִמ הונהדמ דיתחקְל ינַא תֹואָבְצ הָהְי רַמָא הפ
 8 לַכְּב למע היא :לארשי ימַע לע דיגָנ תויהל ןאָצַה
 דל יִתיִשָו ד דונפמ ףיִבָואידלָכְרתֶא תיִרְכַאְו ּתְכַלֶה רֶׁשֲא
 9 יִמַעְל םוקמ יִתְמׂשְו :ץֶרָאְּב רֶׁשֲא םיִלודְנַה םשָּכ םש
 ופיקוידאלו דוע גרי אלו ויתחת ןכשְו והיִתעטנו לאְרשי
 י רָשא םימימְלו :הנושארּב רשאכ ותלכל הלועדינב
 כאל יתַענכהְו לאְרשְי ימע-לע םימָפש יתָוצ
 גג לימי ּואְלְמדיִּכ הָיִהְו :הָיהְי ךלזהנכו תיכו דל ךנַאו
 רשא דירחא דערזתא יתומיקַה דיתבִאדמע תָכְלְל
 ו תיָב יִלהְנְבִי אּוה .:ותּוכְלמדתֶא יִקוניכַהְו ְּךנָבִמ יָה
 13 אּוהְ בָאל :ל-הְְהַא ינא :םלועדדע ואָסְּכְדתֶא יִּתְנִנְכְו
 יִתוריְסה רֵׁשֲאכ ומִעמ ריִסֶאדאְל ידסחו ןֶבְל ילדיה

 44 "דע קּוכְלִמְבו יִתיִכָּב והיִתְדַמִִהְ נפ יָה רשאמ
 וט םיִרְבְּדַה לכְּכ :םֶלֹוע-רַע ןוכְנ היה ֹואָסְכְו םֶלּועָה

 הלאה
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 :דִודדלֶא ןתְנ רבד ןּפ הוה ןזְחָה לֶכְכּו הָלֲאָה
 הי ינֲאיִמ רֶמאֹ הוה ws םֶׁשַו דיו מַה אביו 6
 תאז ןטקִתו :םלַה-דע ינתאובה יִּכ יתיב מו םיהלָא וז

 יִנֲתיִאָרּו קיִהְרמְל ָךְדְבע-תיבילע רָּבַדְַו םיִמלֲא נב
 דוד דוע ףיסוידהמ :םיִהלֲא הוה הָלֲעמַה םֶדָאָה רֹוָתְכ 3
 הָוהֶי :תְערְָךרְבעזתֶא הֶתַאְו ךִדְבעְתֶא דוָבְכְל ְּדיֶלֲא ו

 תאוה הָלּדְנַה-לַּפ תא תישְע בלבו ףדְבע רעב
 םיִהְלֶא ןיִאְ ְףומָּכ ןיִא הָוהְי :תולְדנַה-לְּכיתֶא עיִדהְל כ
 לֵאָרְִיְךֶמעְכ "מו זנב ונעמשדרשא לב ּדַתְלוו ג

 םָע ול תודְפל םיִהלֲאָד דלה רֶׁשֲא ץֶרֶאְּב דָחֶא יג
 -רֶׁשֲא מע ןנפמ שרנל תֹואָדנְו תיִלְדְג םש ל םֹוֵשְל

 םעְל דל \ לארשי לעת ןתתו :םיוג םירצממ ָתיִרָּפ 5
 הָהְי הת :םיקלאל םֶהָל תייַה היי התאו םלועדדע
 םלועדדע ןמָאְי ותיבדלעו ףֶדְבע-לע ּתְרכִד רֶׁשֲא רֶבְדַה .
 םלֹוע-דע ּךְמש לדג ןמָאו ָתְרַבַר רשאּכ השע 4

 לֵאָרְׂשִיִל םיָהְלֲא לֵאָרְׂשִי יהלֲא תואָבְצ הָוהְי רמאל
 ָתיֵלְג יֵהלֲא הֶתַא ו יכ נפל ןוכנ ָּךָדְבִע דודתו הב

 ְךֶּדְבַע אָצְמ ןפילע תב ול .תונְבל בע ןוָאזתֶא
 רֵּבַדִּת נסו אּוה"הָּתַא הָוהְי הֶתַעְו ְּינְפְל לַלַּפְתַהְל 8
 -תֶא לבל תלַאוה הע :תאזה הָבֹוטַה ךףבעזלע גז

 ָתְכִרְּב הוה התא ךינפל םלועל תויהל ףדבע .תיב
 :םלועל ךְרְבִמּו

 .Car. XVOL חי זדי

 -תֶא הקו םַעיִנְכ םיִתְשלְּפתֶא דיוח ךַג ןכ"ירחא יהו א
 בָאֹמ יהו בָאומדתַא ךיו :םיתשלפ ךימ ָהיָתנְבּו תג 2
 רעררההתֶא דד ךמ | :הָחְִמ יֵאְׂשנ יודל םיִדָבָע 5

 :רֶרְּפ רהב וי םיִצַהְל יתְכְלְּב הָתְמַח הָבּוציְְּלִמ
 ךכליו א = ששה ההוא

 פייסב חהפ +. 23. זי"



 1305 .IL. CHRONICORUM CAF 18. 19. שיח

 + םִׁשָרָפ םיִפָלֲא תַעְבִשְו בָכְר ףַלֶא וגממ .דיוד דכלו
 בֶכְרָהילָכתֶא דווח רקעו ולנר שיא ףֶלֶא ירש
 ה רוזעל .קָשְמְרִד םרא אבו :בֶכְר הָאמ ּוָּמִמ רזי
 < םינשוםירשמ םֶרָאְּב דוד ךינ הָבֹצ דלמ רעררהל
 6 היהְל סְרֶאיהָנ קָשְמְרד םֵרֲאַב דיו םֶׂשַו :שיִא ףלֶא
 :ךְלֶה רשא לכב דיור הוה עשו הָחנמ יֵאְׂשִנ םיִרְבִע
 רזעְרדה יִדְבְַדלע יָה רשא בחזה יטלש תא דיי חק
 חֶקְל רזערדה יִרְע וכמו תַחְבְטִמּו :םֶלשּורָי סאב
 תַשחנה םיתֶא המלש הָשָעו הֶּב דֶאִמ הָּבַר תַשָחְנ דו
 ועת עמשיו :תשחנה יִלּכ תֶאְו םידומעה"תאו
 ךלמ רֶזעְרדה ליח"לְּכְדתֶא דוד הָּכַה יב תמח למ
 -לואשל דוד ךְלמַה-לֲא נְּיטְרודֲהיתֶא חלש :הָבוצ
 : דיכ וה רזעְרדֲהְב םחלנ רֶׁשֲא לע ֹוְרָבלו םולָשְל ול
 ףֶסֶכְו בָהְו יִלְּכ,לו רָועְרדַה הָיָה שת תְמָחְלַמ שיא
 ףְסּכַהרבִ הוהיל דיו ךלמה שידקה םהֹאדסנ :תׁשֲחנ
 ינְּבִמּו םָאֹוממּו םֹוָדֲאמ םִיגַה-לְּכִמ אָשְנ רֶׁשֲא םֶהָזַהו
 12 ?תֶא הכה הּיורצְדְּב ישְבִאְ :קַלְמִעַמו ם םיתשלּפמו ןומע
 וג םםורָאָב שי :ףֶלֶא רשע הָנֹמְׁש חלמה אָּנְּב םודֶא
 -תֶא הוה עשו דִודְל םיִדְבַע םדָאדלְכ ויה םיִביִצְנ
 ו ילֶאְרְשילָּכְילַע דד ךלמו ּדְלֶה רשא לַכְב די
 מ רב בזו מיכל הָקדְו טפשמ השל ו
 ו ב קוָרְצְו :ריִכומ .דוֶליִחאְְּב טָּפְשוהיו אָבְצַהְדילַע
 :רפס אָעְושְו םֶנֲהכ רֶתְְבִאְדִּב ךלמיבאו .בוטיחא
 וז םנשאְרְק דִיְנְבּויִתלְפַהְויִתְרְּבה-לע עֶדהיְב הנ
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- 
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 למה ךיל
 טי .Car. XIX שי

 א לכ למ ןומענב ךלמ שנ תֶמִמ .ןכדירחַא יהו
TH PN Ph Wowויתחת  

 4 רוחו צ. 10. חיי
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 "יכ ׁשֶהְנְְּב ןינחיע | רְסֲח"הׂשֲעֶא דיוָד הָמאַֹו ותחת 3
 "לע מחנק םיכָאְלִמ דד חקשינ דמה יע יִבָא הָׂשָ
 דלא ןמערנכ ץרָאזלָא דוד יֵדְבַע אבו וּבָא

 "תֶא דוד רָּבַכְמַה ןְהְל ןימעהינְב ירָש ּורָמאמ :ֹומֲחַנְל *
 רקחל רובעּב אלה םיִמֲחְנִמ ךל חֶלָשיִכ ְךניִעְּב יבא

 -תֶא ןָח חו :ףילא ויִדְבִע ואָּכ ץֶרֶפַה לגרלו ךפהלו +
 -דַע יִצֲהַּב םָהֵנְדמ-תֶא תֶרְכַװ םַחְלַנִ דוָד יִדְבַע

 םיִׁשְנֲאָה-לע דִָדְל והינו וכלה :םֶחְלַשְיו הַעְשְפמַה ה
 רֶמאַּו דֶאְמ םיִמְלְכִנ םיִשְנֲאָה ָָהְיִכ םֶתאָרְקל חלש
 : םָּתְבִשְו םָכנקְז המצי-רָׁשֲא ךע ֹוחַריִב בש ּךְלִמה

 ינו ןוגח חלשינ דודי ּׁשֲאָבְתַה יִּכ ןומע ינְב ארו <
 -ןִמּו םורהנ םראדןמ םֶהָל רָּכְׁשל ףֶמָּכירּכּכ ףלֶא ןומע

 םִינָש םָהָל וָרְכְׁשַו :םיֶשָרָפּו בֶכָר הָבֹוצמּו הכַעְמ םֵרֲא ז
 יאֹבְו ומע-תֶאְו הָכעִמ ךְלָמדתֶאְו בֶכָר ףֶלֶא םיִשלָׁש
 אָבִיו םֶהיֵרֲעַמ ּופְסֶאְנ ןומע ןגְבּו אָבְדיִמ נפל נח

 תֶאְו בָאֹו-תֶא חלשיו דְּד עַמְׁש :הָמָחְלַמַל 5
 הַתַפ הָמְחְלִמ וכְרצמ ןומט יִנָּב ואָצַו :םיִרֹובגַה אָבצהלְּכ 5
 בָאֹו ארו :הָרְשַּב םֶּדַכְל ּאְבירְׁשִא םיִקְלְמַהְו רָעָה

 "למ רחב רָֹחָאְו םנְפ וילֶא הָמָחְלמַהנְפ הָתְָהִּכ
 םֶלָה רָתָי תאְו :םֶרֲא תאְרקל ּךְרֶעַו לאָדׂשְִּב רּוחְּב וג
 רֶמאֹנ :ןימע ןנֶב תארקל וכרענ ויחְא יִשָבִא יב ןח ל

 ג ינְּביאְו הָעּושְתְל יל ָתָיָהְו םֶרֲא יעפִמ קָוְְתְדַא
 רעב וטמעְַעְּב הקזחַתִ קנה :דיתְעשוהו שמ וקח 5
 םעֶרו בָא שנו :השעי ויניִעְב בוטה הוקיו וניהלא יִרָע 4
 מע נבו .:ונפמ מ המחלמל םָהֶא נפל ומעְרשא יט

 ואָבִו ויִחֶא יׁשְבֲא ינָפִמ םָהדנ יפנו םֶרֲא םיּכ יאָר
 ופננ יִכ םרא אר :םלשורו בָאּי אבו הָרָעָה א

 רֶׁשֲא םֶראתֶא ואיי םיִכְאְלִמ יחלשיו לֵאָרְׂשִ נפל
 רבלמ
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 וז דגיו :םקינפל רֲֶעְרַדְה אָבְצ-רש ךפושו רֶהְוה רָבֲעַמ
 םהְלֲא אָב דריה רבע לֵאָרְשײלְבהַא ףסַאַו דיורל
 ומחליו הָמֲחלִמ ז םֶרַא תאָרְקְל דיו רעו םֶהיִלַא רע
 18 םכרֶאְמ דוד גרה לאש ינפלמ םֶרֶא סנו  זומע
 פוש תא יֵלְנר שיא ףלַא םיִָבְרַאְו בֶכְ טיִפְלֲא תעבש
 9 ינפל ופגנ יִּכ רֶזָעְרִדַה יִרְבַע וארו :תימה אָבְצַהירְש
 זכְלֶא הָבֶאאָלְו ּוהְרְבִעו דיוריסע .ומיְלשיו לֶאְרְש
 דע ןמענְביתָא עישהְל

CAP. XX. 2 

 א הנ םיִכָלְמַה תאָצ ! תעְל הָנֶשַה תַבּושְת תעל יהו
 אב ןומַענְּב ץֶרָאתֶא | תחְשיו אָבְצַה לימדתַא בָא
 הָּבַריתֶא בָאװ דיו םֶלְשּורִּב בשי דודְו הָּכְרתא רצ
 ג ושאר לעמ .םֶכְלְמתְרְטעתֶא דיו חו הסרה
 שאָרְ"לע יֵהְַו הָרקיןָבֲא ּהָבּו בָהז"רככ לקשמ והָאְצְמ
 3 דרֶשֶא םַעָהְדתֶאְו :דאמ הברה איצוה רימה ללׁשּו דיו
 ןכו תורגמו לְְַּבַה יצירחכו הָדְנְפַב רשיו איצוה ּהָב
 זכַעָהלְכְו דוד בשה ןוָּמעינְב יֵָ לבל דיוד הֵׂשעְי
 + זנב המחלמ רמתו ןֵכייֵרֲחַא יהי :םלָׁשּורי

 יִיִליִמ יפְסתֶא יתׁשְחַה יִכְּכִס הכה ןָא םיָתְׁשלְפדסע
 ה םיִּתְשְלּפְִתֶא הָמָחְלִמ דעה :ּועְנְכיו אָפְרָה
 ותיִנֲח ץעֶ יתגה תֶילְּג יחֶא יִמְחַל"תֶא הייד ןגָתְלֶא ךי
 6 שיא ןיהַו תנַּב הָמָחְלַמ ועדה :םינְרֶא רונִמְּ
 דלונ אוהדסנו עּבְרֶאְו םיִרָשְע ששודשש ויִתְְבְצְאְו הד
 ז אָעָמָשְְַּב ןָתְנוהְי הכו לארשידתא ףרַהָו : :אּפְרַהְ
 8 דִיודידָיְב ולפיו תָנְּ אָפְרַהְל ורלונ לא :רֶוְד יחא
 ויָדְבְדדְִב

 רמעיו
 קדוש רחא שגד ו. 8. = ירק דעי ז.5. כ
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 :לֶאְרְשיתֶא תונמל דיִוְד-תֶא תָסַו לארשיזלע ןמש דמעיו א
 -תֶא ּורְפַס וכל םֶעָה ירשדלאו לאלא דוד רמאפ 9

 דתרֶא הַעָרֲאְו ילֶא ּואיִבַהְ ,ןחידע עָבְש רַאְּבִמ -לֶאְרְשי
 האמ םהָכ ומע-לע הוה ףסוי באו רֶמאֹו :םֶרפְסִמ 3

 :דָמְל םיַדְבִעַל ינדאל םֶלָּ דֶלֶמַה ינֹדֲא אלה םימָעְפ
 -רַבְדּו :לֵאָרְׂשְִל הָמְׁשִאְל היהְי המ נדַא תאו שָקְבָי 4

 לֵאְרְׁשִײלבְּב ךלהתיו באי אצוו בָאזלע קוָח ךלמה
 םֶעָהדִקְפִמ רַפְסמ"תֶא בָאֹי ןתינ :םֶלׁשּורְי אביו ה

 שיא ףַלֶא הָאַמּו םיִפָלֲא ףלא לַאְרְׁשִחלְכ יֵהַּו ךוד-לֲא
 שיא ףַלֶא םיִעְבְׁשְו תוגמ לּכְרַא הדוהיו בֶרַה ףלש

 בעְתְניִּכ םֶכֹותְּב דֶקֶּפ אֶל ןמָינְבו וולו בְרֶה ףלש <
 רְבְּדַה-לע םיהלֶאה יניב ערי :בָאױײתָא ךלמה"רַב ז
 םיִהלֲאָה-לֲא לוד מא = = :לֶאָרְׂשִהֶא ךמ הוה 5

 -רֶבעַה הָּתעְְהְוַה רֶבְּדַה-תֶא יִתיִׂשָע רשא דאָמ יתאָמָח
 הוה רָב = = זדֶאמ יּתְלַכְסנ יִכ ףדבע ןועדתא אנ
 רמאל דייל ּתְּבִדְו ךל :רמאל דוד הזח דלֶא
 תחא ָּךלרַהְּב ףילע הטנ נא שולש הֶוהְי רַמֶא הפ

 -הָּכ ול רֶמאּ ריוְּד-לֲא ְךְנ אבי :ּדְלהְׂשֲֲאו הָנַהַמ ג
 השלשדסאו ב בָעְר םיִנְט גש שולשדםא :דךלדלְּבִק הָוהְי רָמָא 9

 -םִאְו הנמל | יביא ברחו לירצהינפמ הפסנ םישדח
 הוה ךאלמו ץֶראּב רֶברְו ו הי ברה םימ ' תשלש
 -תֶא ביִׁשֲאדהְמ הַאְר הָתְו לֵארְׂשִי לִבנ"לָבְּב תחש

 דֶאְמ ילזרצ דלא דוד רֶמאּ :רָבְּד יהְלש 3
 טבְרֶאדדְיְבּו דאָ וימחְר םיִּכרריְּכ הֶוהְידדָיְב אנ אנ"הלפָא

 לארשימ לפיו לארשי ב רֶבָּד הוי ןָתַו :לֿפָאלַא 4
 לול דךאלמ | םיִהְלֲאָ חלש :שיא ףֶלָא םיעבש וט

 המאלו העְרַהלַע סֶחָעו הוה הֶאְר תיחשהכו ּהָתיִהְׁשַהְל
 ךאלמל
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 דמע הָיהְי ךאלמו די ףרה הָתְע בר תיִחְׁשמַה ְאלמל
 6 אר וינֵע-תֶא דיו אש :יקובוה ןנהֶא ריס
 ֹומְרַהְו םיִמָשה ןיבו ץראה ןיפ דמע הוה ךאְלִמ"תֶא
 םיִנֵקְוַהְו דיִוָד לפיו םֶלשּורידלע הָיוטְנ ודָיַּב הפולש
 17 םיללָאהלא דוד רֶמאַו :םרינפ"לע םיָקְׂשַּב םיִפְכְמ
 יִתאָטָחְרְשַא אּוהְדינָאְו םֶעְב תונמל יִתְרמָא ינא 'אלה
 אנ יהת יהלֶא הָוהְי ושע המ ןאצה הלאו יתוערה עֶרָהְ
 18 דאְלַמו :הפנמְל אל ּדִמְְבו יֿבֲא תיִבְבו יב ד דד
 םיִקָהְל דיו הלו | יִּכ ודל רמאל דָגלֶא מא הוי
 נפ ניִרַבְרב דוד לע :יפביה ןנרָא ןֵרנְב הוהיל ַהָּבְזמ
 כ ךאלמַהדתֶא 1 אר ןְנרָא בשיו :הָוהְי םשְּב רֶבִד רֶׁשֲא
 גג אבו :םיטח שה ץְִרֶאְו םיִאְּבַחְתִמ מע וב תַעָבְראְו
 ןרגהדמ אצוו דיודתֶא אר ןנְרָא טפנ ןגרָא-דע דוד
 5 דהְנתןְרֶאדלֶא דיוד רמאיו :הֶצְרֶא םיפא דיודל וחתשיו
 והְִּת אָלְמ ףֶסֶכְ הוהיל חכו וּבחְנְבאְו ןרגה םוקמ יל
 98 וְדלֶא נר רמאֹו :םעֶה לעמ הָפנמַה רצעתו יל
 רַקְּבַהיתְַנ הַאְרויניִעְב בוטה ךלמה ינדא שעו ךליחק
 :יִּתְתנ לפה החְנמל םיטחהו םיִצעְל םיִנְרִמהְו תולעְל
 24 אָלָמ ףַסְכְּב הֶנָכֶא הנקי א ראל דיו דלמה רַמאָ
 הכ ןתיו :םָנַה הָלֹוע תולעהו הוחל ףלדרָשֶא אָשֶאדאְל יב
 :תוִאְמ שש לקָשמ בֵהָז ילקש םוקְמּ נרָאל דו
 ₪ ארקיו םיִמְלָׁשּו תולע לעיו הוהל | חַבְומ דִיְּד םש ביו
 :הלעה חבומ לע םמשַהְדִמ שאב הנ הָוהְילֶא

  :הָנְדנלֶא ובְרַח בש ךאְלִמל הָוהְי רָמאָ
 5 ןְנְרָא ןֶדגְב הוה והְנעְיִּכ דוד תֹואָרִּב איהה תַעָּב
 9 השמ הֶשָעדרָשֶא הוי ןפְשמו :םָׁש חבְז .יקוביה
 ל "אלו :ןועְבְגְּב הָמָּבַב איהה תַעְּב הלה חמו רָבָדמַּב

 לכי



 מ תַפבִנ יִכ םיקלָא שרד ונפל תָכְלל יָד לכי
 הוה ךַאלמ ברח

Car. XXU. בכ a 

 vi וצד בז : םֹּכְוִמיהָת םיִהלֲאָה הוה תיּב איה הו דיו רֶמאַנא

 םיִרָגַחתֶא םֹונָכל דיִוָּד רֶמאֹּינ :לארשיל הָלֹעְל 2
 תיוג ינְבא בוצחל םיכצח דמעוו לֵאָרְׂשִי ץֶרֲאְּב רשא

 תֹוָתְלַדְל םיִרְמְסמל ברל | לרבו :םיִהלֲאָה תיב תונְבל 3
 :לקשמ ןיא ברל תָׁשְחְנ דוד ןיכה תֹוִרְּבַהִמַלְו םיִרְעׁשַה

 םיִרֹצַהְ םינדיצה יאיִבַהְִכ רַּפְסִמ ןיאל םזָרֲא יו +
 נב הַמלֶׁש דיו רמאַה = :דִיָדְל בִרְל םִוָרא יצע ה

 פעל הָלְעמְל | לירְנַהְל הויל תנְבל תיכהו רו רע
 םֶרָל דד ןכנ ול אנ הֶניִכֶא תֹוצָרֶאָה"לִכְל תֶרָאּפִתְלּ
 תִיַכיתֹנְבְל והוצנ נְב המלשל אָרקיו :ותומ ינפל

 נא ב המלל דוד רָמאְו  :לארשי יהלֶא הוהיל
 ל ינ יִהלֶא הָוחְי םשל תב תֹנְבל יבְבְל"ע יָה
 תולדג תומָחְלִמּו ְתָכפְׁש ברל םָּד רמאל הוהיירבְּד

 ָתְכַפֶש םימר .םימָד יִּב ימשל תב הְָנְבִתִאְל יש
 הָחּנְמ ׁשיִא הָיִהְי אה ךל רלוט ןביהגה ינֶפְל הָצרַא
 ומש ָהיָהָי המלש יִכ ביִבְסִמ ויָבָיִאלְּכמ ול יִתִחיִנְַ
 תב ָנְבַאוִה :וָמיְּב לארשיילע ןתֶא טָקָשְו םִלְשְו י

 דתרֶא יתוניִכהְו בָאְל ליאו ןֶכְל יִלדהְיְהְי אה ימשל
 הָוהְי יָה יִנְב הֶתע :םלועידע לֶאְרְשיילִע ותוכְלִמ אָפּכ גו

 רַכִּד רֶׁשֲאַּכ ףיקלַא הָוהְי תיב תנְבּו ָתְחְלְצִהְו מע

00 4 OO 

Ce) 

 לֵאָרְׂשִי-לע וצו הָנִבּו לכש היי ַּלְדַהִי ךא :ְּחכָע ג?
 -םֵא ַחיִלֲצַּת וא :ףיָהְלֶא הֶוהְי תָרותדתֶא רֹומְׁשְלְו 3

 הָוצ רָשֶא םיִטָפְׁשִמַה-תֶאְו םיִקְחַהתֶא תושעל רֹומְׁשת
 "לא אָהיִתלַא ץֶמָאְו קזח לארשנ"לע השמדת הוה

SARE SAM APAתחת  
 קיג ץמק ז.13. יול יב ד. ד. בכ
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 14 םיִרָּכַּכ .בָמְ] הָוהְיתיִבְל יִתֹוניִכֲה .יִִנַעְב הנה :תַחּה
 טןרבלו תֶשְנלו םיִרְּכּכ םיפלא ףלא ףסכו ףלֶאדהַאמ
 םֶהיֵלֲעַו יִתֹוניִכֲה םיִנְבֲאְו םיִצַעְו הָיָה בְרְל יִּכ לקשמ ןיא
 וט ןֶבֲא יִשְרַחְו םיבצה הָכאָלִמ ישע ברל מע :ףיסית
 ג תשנו ףסכל בֶהְול :הֶכאְלְמלֶכְּב םֶכָחילְכְו ץעו
 וז וצו :ךמע הוהי יהיו השעו םוק רַפְסמ ןיא לורפלו
 8 הָוהי אלה :ונב המלשל רעל לַארׂשי יִרָשלְכְל דיו
 תַא ידי ןֵתנ | כ ביִבָסִמ םֶכָל חינהו םֶכְמִ םֶכיָהְלא
 :ומע ינפלו הוהי ינפל ץראָה הָשְכְכִ ץֶרֶאָה יבש
 ופ םבָכיַהְלֶא .הוהיל שורדל םֶכשפְו םֶכְבְבְל ות הָּתַ
 ןוראדתא איבְהְל םיהלֶאָה היה ׁשֶּדָקִמִתֶא ּוָּבּו ומּוקו
 -םשל הֶנְבְוה תיל םיִהְלֲאָה שד יֵלָכּו הָוהְידתיִרְּב

 :הָוהְ
Cap. XXII. 22גב  

 :לֶאְרְשּוילע וב הׂמלְׁש"תֶא ְךְלֶמַו םימי עֶבְׂשו קו דוד
 ? ורפפיו :םיולהו םיִנָהְּפַהְו לֵאָרְׂשִי ירָשדלָּכְתֶא ו ףֹסָאנ
 םָתלגלגל םרפסִמ יִהינ הלעמו הנש םישלש ןּכִמ םיולה
 4 תֶכאָלִמ-לע חָצנל הלאמ :ףֶלֲא הָנמֶשּו םישלש םיִרְבְְ
 תשש םיטפשו םיִרָמשְו ףָלֶא הָעְּבְרַאְ םיִרְשַע הָוהְידְתִיּב
 ה ץביִפְלַא תעַברַאְו םירעש םיִפְלֶא תַעַּבְרַאְ :םיִפְלא
 ;לָלַהְל יִתיִׂשְ רשא םיִלָכַּב הוהיל םיִלְלַהְמ
 6 ּגיִרָרַמו תקק ןׁשְרנְל יול נבל תוקְלְחִמ דוד םָקָלֲחִי

 ? שארָה ןּדעל יִנּב :יִעָמְשְו ןִדִעְל יי ינשרגל
 9 תומלש יִעְמְש נב :השלש לאי םתזו לאח

 :ִחָעְלְל תְבאַה ישאר הלא העלש ןֶרהו לאח
 י יִעָמשנְב הָלֲא הָעיִרְבּו שועו אָנְו תַחי יעמש נב
 ג: ;רֶעיֵרְבּו שו ינשה הזו שארָה תחָייהְו ::הָעְּבְרַא

perpen: ooהאל  
 ירק תימלש +. 9. ביכ
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 :תֶחֶא הֶּדְכְפִל בָא תיִבָל ויהיו םיִנְב ּובְרַהדאְל
 :הָעבְרַא לאיזו ןֹוָרְבָה רֶהְצְי םֶרָמֵע תָהָכ ֵנְב 2
 שדק לשידק נַהְל ן" ןרהא לד השמו ןְרָהַא םֶרְמַ יִנָּב 3

 ותרשל דה ינפל ריטקהל םלועדדע וינבודאוה םישדק
 וינָב .םיִחלֲאָה שיא השמו :םלועדדע משב דרב 4

 :רָעילַאו םשרג המ נב = לה טכש"לע יארק
 היבחר ריִלֲאנְב וה :שארה לאּובָש םּושְרנ נב וז

 היבחר ןגְבּו םירחא םִנָּב רןקילָאל הָיָקאְלְו שאְרֶה
 ׁשאָרָה תימלש רָהַצִי ב | | :הָלְעְמְל ובר א
 ישילָשה לאיזחי ינשה הירמא שארה והורו ןורבח ב יי
 השי שארה הָכיִמ לאי יִנְב ה = ויעיברק םָעמְִו ל

 עלא ןלחמ כ ישומו ולחמ יִרְִמ ןִּכ | יישק
 תונְּבִימִא יִּכ םִינְּב ול ויקדאלו רֶָעְלֶא תָמִמ :שיָהְו 2
 תומריו רֶדַע יח ישומ יִנְּב :םֶהיֵחֲא שיקיִנְּב םּואָשיַו 5
 תֹובָאָה ישאר םֶהיִתוְבַא תיל לולחינב הלא :השולש 1

 הָכאָלְמַה השע םֶתלְנלְנְל תומש רַפְסִמְּב םֶהידקְפל
 רַמְא יִּב :הֶלְעְמְו הָגְׁש םיִרְׂשָע ןָבִמ הוהי תיֵּב תֶדבַעְל הכ

 ובלשוריּב ןפשיו ומעל לאְרָשידיִהלֶא הָוהי חיִנַה דוד
 "תֶאְו ןָכְשִמַהתֶא תאשלדיא םולל םנו :םלועלדדע 5%
 הָמַה םינורחאָה דיוד יִרבְדְב יִּכ :ותְרְבִעל ֹוְלכלכ 4

 םדמעמ יּכ :הֶלָעַמְלו הגש םיִרְשָע במ י יולחינב רפסמ
 -לַעְו תורָצְהְהילע הוה תב תדובעל ןרהָאהינּב דיל
 תיֵּב תדבע הׂשעֶמ שדְקדלָכְל תרהט=-לעו תֹוכְׁשְלַה

 יקיקרלו החנמל תלפלו תכרעמה םֶחַלְלּו :םיִהלֲאָד יי
 דֹמעלְו :הָדִמּ הרושמ"לֶכלּ תכברמלו תַבֲחְמלְו תוצמה ל
 לבל :בְרעל ןכו הוהיל ללהלו תודהל ךֶכּבַּכ רֶקְּבַב יי

 רַפְסִמְּב םידעמלו םישְדַחְל תותְבָשְל הָוהיל תולע תולה

 תַרְמְשִמתֶא משו :הֶוהְי נפל דיִמח םֶהֵלֲע טק
 להא

₪ 



ee: 1.0 |יי יי ה  
 ןְרָהַא עְּב תָרָמְׁשִמּו ׁשֶדֹכַה תְרמשמ תֵאְו דעומדלָהא

 :הָוהְי תיב תדע קח
 .am Car. XxIV כ

 א ךְֶָלֶא אוהיבַאְו בֶדָנ ןרהֶא גב םתוקְלְחמ ןֶרֲהַא נבל
 2 דאל םינְבּו םַהיִבָא יגפל אוהיבַאו בֶדְנ תמי :רַמַתיִאְ
 3 קודו דיוד םקְלָחִו :רֶמְתיִאְו רׁשְלֲא וגהַכַו םהל וה
 םֶתְדִקפל רַמְתִא ינבזךמ ךלמיחאו רֶׂשְלֲא .ינכדדמ
 4 םירבנה ישארל םיבר רעלאהנ ב ּואְצְמִַו :םֶתְדְבַעַב
 -תיִבְל םישאר רֶזַעְלֶא ינבל םּוקְלחו רֶמְתיִא ינּבְדִמ
 :הָגמש םָתֹובֲא תובל רַמְתִיא יגלו רֶשָע השש תובָא
 ה ירשו שדלדירש ויהי הלא"םע הלא תולרונב םוקלחיו
 6 םֵבתְכִו :רַמְתִיִא ינבבו רזעְלֶא ינָבִמ םיִהלֲאָה
 םיִרשהְו ךלִמַה ינפל יול ךמ רפופה לאתגר ָב הָיָעַמְש
 םיִנָהְפְל תֹוכֲאָה ישארו רתיבאְרּב ךְלמיחֶאו ןהפה קודָצו
 :רַמָתיאְל זהֶא ו זחֶאְו רועלאל !חא דהא בָא"תיּב םיוללו

 ז ןינשה היעדיל ביריוהיל | ןושארה לרוגה אָצַיו

 ; ישימחה היפלמל :יִעבְרַה םירעשל ישילָשה רחל
 וג עושיל :ינִמְשה היבאל יעבשה ץוקהל :יששה ןמימל
 ו? םיקיל רשע יִּתְשַע םיִׁשילֲאְל :יִרׂשֲעָה וִהינַכְׁשִל יעשְּתַה
 13 קדעְּבְרַא באְבְשיל רֶׂשְע הָשלש הָפִתל :רֶׂשְע םינש
 14 זחל :רשע השש רמאְלרַשָע השמה הנלבל :רֶשע
 6 העשת היהתפל :רׂשע הָנומְׁש ץצפהל רֶׂשֲע העבש
 17 לומנל םיִרְׂשֲעַו דָחֶא ןיכנל :םיִרְשַעַה לאכול רשע
 18 והיזעמל םיִרָשעו השלש ֹוהיְלְדְל = :םיִרָשִעְו םינש
 ו אֹובְל םַתְרְבַעְל םתקפ הָלֲא :םיִרְׂשֲעְו הָעְּבְרַא
 והָוצ רשאּכ םהיבא ןרהא ךיִּב םַמְּפָשִמְּכ הוהידתיבל

 כ רע נבל םיִרקְִה יול נבל :לארשי יהלא התו
 גו והיְבַחְר ןגְכל הָיְבַחְרל ויד לבוש ןנבל לאָבּוש
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 :תחי תרומלש ינְבל תומלש יִרָהְצַל :הָיִשָי שאה 2
 זבַעְמְק ישילשה טאיזחי יאשה והירמַא הירי ינְבּו 3
 יַחַא :רמט הָכיִמ ינבל הָכיִמ טאי נב :יקיברהב
 ישומו ילחמ יררמ יִנָּב .ּוהְיִרְכְז הָיִשי נבל השי הָכיִמ 5
 רּוכְו םהשו :ונְב ו והיזעיל יררמ נב זנב היי יִנָב יז
 -ינְב שיקל :םיִנְּב ול הָיָהְדאלו רעְלֶא לסמל :יִרְְ }
 הָלֵא תמיר רעו ילֲחמ ישומ נבו :לֶאָמְחְר שיק 1
 תרולרוג םהדסנ וליפיו :םֶהיִתְבִא תיבל םָוְלה נב ו

 קודו ללמה דיוד נפל ןרַהָאנְּב םֶהיַחֶא תַמִעְל
 שארַה תֹוכֲא םיוללו םיִנָהְפל תֹוָאָה ישארו ךְלָמיחֶא
 :ןֵמָּקַה ויִחֶא תָמְעְ
 60 א. SD כ

 ןמיהו ףסֶא גבל הרבעל אָבְצַה ירשו יוד לָדְב א
 וה םיתְלצְמַּ םִלָבְב תרכְּב םיאִגה ווד

 ףסייִורוָּכַז ףסֶא ינבל :םֶתְרְבְעַל הָכאָלִמ ישא םֶרְפְסִמ 2
 ידוחלע אָבִנה ףפֶאדדי לע ףָקֶא נְּב הָלֶאְרשֶאו הינו

 והיצשי] ירצו ּוהיִלדג .ןותודי ינָב ןותודיל :ךלמה 3
 רּונְכַּב ןותוד םהיִבִא יִדָי לע הָשִש ּוהְיְתּתַמּו ּוהָיְבַשַח

 והָיְקְב ןמיה + נב ןמיהְל :הוהיל לֶלַהְ תודוהדלַע אָבְנַה 4
 הָתֲאילֲא יח היה תומיריו לאובש לאי והיְנִתִמ
 :תוִאְוַחמ ריתוה יתולמ הָׁשָכְּבְׁשִי רע יּתְמְמרְו יתְלג

 םיִרָהְל םיהלָאה יִרְבְְּב ךלמה הוח ןמיהל םינָב הָלֲא-לְּכ ה
 תנְבּו רָשָע הָעְּכְרַא םִנָּב ןִהל םיהלָאָק ןּתנ ןרק

 םּתְלְצַמּבהְוהיתיב ריִשַבַהיִבִא ידָיילַעהַלֶאלּכישולש <
 ףסֶא ךלמה ידי לע םיהלָאָה תִיָּב תדבַעל תורו םיִלָבְ

 ריִׁשהיַדְמְלִמ םֶהיִחַאדםִע םרֶּפְסמ יהו :ןַמיֵהְו ןּותּודיו ד
 תֹולְרג ליפו :הנמשו םינומש םיִתאמ ןיבמההלָּכ הויל 5

aRתרמשמ ו ייפ  
 ירדתי ץ. 1. היכ ירק רימש +. 24. ד"כ
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 :רימלתדמע ןיבִמ לֹודָנכ ןֹטָקּכ תַמְעְל תֶרְמְשִמ
 9 "אוה ינָשַה ֹוהיְלַדְנ ףסויל ףסָאְל ןושארֶה לָרוגַה או

 :רֶשָע םִנָׁש ןָנָבּ ויָחֶאְ
 :רֶׂשָע םינָׁש

 12 :רָׂשְע םנָׁש ויָהָאְוונְּב ּוהָנַתנ יִשיִמָחַה
 :;רשָע םיִנֶש ויַחָאְו ויָנָב ו היקב יששה

 :רֶשָע םיִנָש ויָחָאְו ונְּב הֶלֵאָרְׁשִ

 :רֶשָע םנָׁש יח נְב
 :רֶׂשָע םִנׁש ויָהֶאו
 :רֶׂשָע םִנָש

 יזָחֶאְ נב רוז יׁשלָׁשַה
 וג :רֶשָע םִנׁש חוב ירציל יעיברה

 14 'עְבשה

 ומ והשמש
 ג וב ּוהָיְנַתִמ יִעיִשְתַה

 וז וָחָאְו זנב ישמש יִריִשָעָ
 ו םִיִגְש ויָחֶאְו וב לֵאָרוע רֶׂשְעיֵתְׁשִע

 ופ םנָׁש ויָחֶאְו וְנָּב הָיְבׁשָחַל רֶׂשָע םִיגָשַה :רׂשָע
 כ םֶגָׁש ויָהָאְו נב לֵאָבּוׁש רָע הָׁשלְׁשִל :רֶשֶמ
 גג םֶגָׁש וָהָאְוןנָּב יִהְיְתִתִמ רֶׂשָע הָעְּבְרַאְל :רָשָע
 2 םנָׁש ויחֶאְו וָנְּב תומריל רֶׂשָע הָשִמַחְל :רֶשָע
 23 םיִנָׁש ויָחָאְו ויְנַּב ּוהָיְננִחְל רָשָע הָשׁשְל :רֶׂשָע
 24 םִנָׁש ויָחָאו ונְב הָׁשכְבְׁשל רשע הָעְבְׁשְל  רׂשָע
 הכ םִִנָׁש ויָחָאְו וָנָּב יִנְנְחְל רֶשָע הנומשל :רֶׂשֲע
 5 םינש ויחאְו וינְב יתולמל רֶשָע הָעְׁשִתל ;רֶשָע
 גז םגָׁש ויָחְאְ נב הָתָילֶאְל םיִרְשָעְל :רׂשָע
 5 םנָׁש ויָהָאְ ונְּב ריִתוהל םירשָעְו דָחֶאְל :רֶׂשָע
 2 םִיִנָש ויָחֶאְו ונָב יִּתְלַגְל םיִרְשֲעְוםַנְׁשל  :רֶׂשָע
 ל םנָׁש וָהָאְו נב תֹואיֹזֲהַמְל םיִרְׂשֲעְו הָשלָשְל | :רֶׂשָ
 גו ויָהָאְו נב רע יִתְממורְל םירְׂשְָו העְבְרַאל | ּורֶשָע
 :רׂשָע םינש

 וכ .Car. XXVI וכ
 א נְּבְדִמ אָדקְוב והָיְמְלְשמ םיִחְרָקל םיִרֲעְׂשְל תֹוקְלְחמַל
 2 שה לֶאָעיִדְי רוכְּבַה ּוהָיִרַכְז םִיִנב והימלשמלו :ףסֶא

RRוהירבז ה ר  
 קיוב ץמק ז.31. ה תחת יאב יאחנדמל +. 27. הייב
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 ןגָחֹוהְי יִׁשיִמֲחַה םליע יִעיִבְרָה לֵאינְתַי ישילשה ּוהְָדַבְז 5
 היִעַמְׁש םיָנָּב םֹרָא דבעלו ;יִעְבְשַה יניעוהילָא ששה 4

 יעיברה .רֶכְשו ושילשה הֶאי ינשה דָבְזִהָי רוכְּבַה
 יֵעיָבְׁשַה רָכְשָשִי יׁשְׁשַה לאימט ;ישימחה לֵאְנֲת ה
 דלונ ֹונְב היטמשלו :םיהלֶא וכרב יִּכ ינימְשה יֵתְלְעַפ 6

 :המַה ליח יִרובנחיִּכ םהיִבַא תיבל םיִלָשִממה םיִנָּב
 ליחיינב ויִחֶא דַבְולֶא דבועו לאפרו יִנְתְע היעמש יִנָּב ד

 הָּמַה םֹדָא דבע | ןנּכמ הָלֲא-לְּכ : :ּוְיְבַמְסּו והיא 5
 םיִנָשּו םישש הרבעל חפב ליחדשיא םֶהיֵחֲאַו םֶהיִנְבּו

 הָנֹומְׁש ליב םיִחַאָו םִיְנְב ו והימלשמלו :םֶדֶא דבטל 9
 -אל יכ שאר ירמש םִיְנב יִרְרַמדְיִנְּבְדִמ הסחלו :רֶשָעִי
 והילבט יִנָשַה והיקלח :שארל והיִבִא והמישיו רוכב וג

 הֶשלש הָסֹהְל םיִהֶאְ םִיְנָּבדלְּב יעבְרה ּוהָיְרַכז ישיִלָשַה
 זביִרְבְגה ישאְרְל .םיִרָעָשה תוקלחמ .הלאל . :רֶשָע ו
 וליפוו : הוה תיִבְּב תרשל םֶהיַחַא תַמל תורמשמ 3
 לפיו :רעשו רעשל םָתֹובֲא תבל לּודְּ ןטָקִּכ תולרונ ג

 וליפה לָכְשב ץעוי וגב והירכוו יהימלשל הָחַרמ לרונה
 וינבְלּו הָבְנג םֶדא הבעל :הָנֹופַצ ולר או תולרונ וט
 תכלש רעש םִע .בלעמל הסחלו םיִפשְל :םיִּפְסֶאְה תב 6
 םיולה הרזמל :רָמשִמ תַמְעְ רַמָׁשמ הלושה הלסמב 17

 העבר םויל הבול הָעָּבְרַא םוול הנופצל השש
 הלְסמְל ; הָעְבְרַא ברעמל הכחפל :םינש םינש םיִפְסאְל 18
 יחרקה ינבל םיִרְעְשַה תוקְלֲחמ הלא :רברפל םִיִנָׁש 9
 םיהלַאה תיֵב תורצואדלע הָיִחַא םיולהו ;יררמ נבל כ
 ןִעלל ינשרגה נב ןְרֶעְל נב :םיִׁשְרְקַה תֹורצאְלְו 2
 םֶתַיִלֲאְֵי יֵנְב :יִלֲאיֵינְׁשְרַה ןְרעלְל תֹובֲאָה יׁשאָר ל
 ירהציל יִמְרַמַעְ :הוהְי תיִב תֹורְצֲא-לע ויחא לאו 3

 ינורבחל
 ףיסא אלב מק ד. 9.
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 3 דנג הָׁשֹמְְּכ םיִשְרְָדְּב לאָבְשו :ילאָזְעְל נֹהְבֲחַל
 הכ לגב והיו ֹונְב ּוהוְבַחְר רעיל וָחֶאְו :תֹורְצאָה-לע
 ג וואו תֹומלָׁש ו אוה :נְּב תומלשו נב יֵרְָח וב םֶכו
 למה דו שיפקה רֶׁשֲא םיִשָרַה תְרְצְאילְּב לע
 :אָבְצַה יֵרְׂשְ תאמה םיפלאה"ירשל תוְבָאָה יׁשֹאָרָ
 גז :הֶוהְי תיבל קוחל ושידקה לֶלשַהְִמּו תימָחְלִמַהְדִמ
 28 =ןָּב רֶנְבַאְו שיקדֶּב לּואשְו הֶאֹרַה לאומש שידקהה לו
 :ויָחֶאְ תומלשידנ לע שידְקמַה-לפ היורצְְּב בָא רג
 ₪ ללַארְׂשי-לע הָנוציִחה הכאלמל וינְבּו ּוהננְכ יִרָהְצל
 ל ליַהיִנְּב ויֵהָאְו היבש ינורבֲהל :םיִמְפְשְלּו םיִרֲטְׁשְל
 ןּוריל רָבעמ לֵאָרְׂשי תָּדקְּפ לע תואמיעבְשו ףֶלֲא
 גג ינֹורְבָחַל :דלה תדבעלו הָוהְי תַכאְלִמ לכל הָבְרַעִמ
 םיִעָּבְרַאְה תַנָשַּכ תוכֲאְל ויתדלַתְל ינורְבֲחל שאלה הירי
 רעב לוח ירו םֶהְב אצה ּוׁשְרְנ דוד תוכלמְל
 32 תובאה ישאר תואמ עבשו םיפלא ליה"ינְּב ויָחְאְו :דָעְלִ
 טבש ִצָחְו ידָגהְו יִָבּואְרֶהלַע ךלמה דוד םדיִקְפיַו
 :ךלמה רבְדו םיהלאה רבד"לכְל ישנה

Car. XXVIL. IOזכ  

 א | םיִּפְלֶאָה יִרָשְו  תיִבְאַה ישֹאָר םֶרְפְסִמְל ו לֶאְרְי נב
 רֶבְד ו לכל ְךְלמַה--תֶא םיתרשמה םֶהיֵרְטְׂשְו תואָמַהְו
 ישדח לַכְל ׁשֶדֹחְב שָרְח תאציִהְו הָאְבַה תוקלְחמה
 :ףָלֶא הָעְּבְרְִו םיִרְׂשֲע תַחאָה תקלַחמה הנשה
 2 ןֶּב םַעְבְשִי ןושארה שדחל הנושארה תקלהמה למ
 9 =נְּבְִמ :ףֶלֲא הָעְבְראְו םיִרָׂשִ ותקלַחמ לַעְו לאי
 :ןושארה ט שדחל תואְבְצה יִרָשלָכְל שאָרְה ץֶרפ
 4 וְקְלָחִמו .יחוחֶאָק ידוח יִנָשה שדחה | תקְלַחמ לע
 :ףלא הָעְּבְרַאְו םיִרְׂשִע לק טעו רננה תולקמו

aan, =רש  
 ליצכ +. 1. "כ | ליצכ +. 81. ירק תימולשו +. 25. וייכ
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 עֶדיֹוהְיוְב והָיְנְּב ישילשה ׁשֶדָחַל יִׁשיִלְׁשַה אֵבָצַה רש ה
 אוה .:ףלא הָעּבְרְַו םיִרשע ותְקְלַהִמ לעו שאר ןהפה 5

 דָבְִמִ ּּתְכְלֲחַמּו םישלשה"לעו םישלשה רּובְנ ּוהָיְנְב
 בָאװ יֵחַא לארשע יִעיִבְרַה שדחל יִיִבְרַ נב ד

 :ףָלֶא הָעַּבְרִאְו םיִרְׂשֲע ְּקְלַחִמ לע וירחא ֹונְב הָיְדַבְ
 הָרויַה תוהמש רשה יִשיִמְחה ׁשָדֹחל ישיִמָחה 8
 יששה :ףְלֶא הָעְּבְרֶאְו םיִרְׂשֲע הקְלֲחמ לַעְו פ

 ותְקְלַחַמ לעו יִעוקְתַה טה אָרִע יׁשְשַה שֶדְחְל
 יעיכשה שדחל י יבש :ףלא הָעְּבְרַאְו םיִרְשָע י
 זביִרְשע .ותקלחמ לת םִִּפֶא ןְּבְְרִמ ינולפה ץלח

 יִכְּבְס יִעָמְשַה שָרְחַל יניִמְשַה :ףלֶא העָּבְרֲאו ג
 :ףַלֶא הָעְּבְרַאְו םיִרשִע ותקלחמ טעו יחרול יִתְשחַה

 יִתֹוּתְנַעַה רֶועיִבֲא יעִִשְתַה שדחל יִעיִשֶּתַה 12

 :ףלא הָעְבְראְו םיִרְׂשָע וקְלַחַמ לעו נמל
 לעו יחרול יִתָפֹוטנַה ירָהֹמ ירישעה שֶדֹחל יִריִׁשעָה 3
 רֶׁשְעיִּתְׁשַע :ףְלֲא הְָּבְרִאְו םיִרְׂשע וּתָכְלֲחִמ +

 עו םִיָרפָא ינְּבְְִמ יִנֹותֲערְּפַה הָיְנְּב שדחה רֶׂשֲע יִּתְשַעְל
 רֶׁשְע םינָׁשַה :ְלֶא הַעָּבְרַאְו םיִרָשע ותקלחמ וט

 טלעו לֵאנְתְעְל יִתפטנַה יֵּדְלַה שדחה רשע בינל
 יבש לע :ףלֶא הָעְּבְראְו םיִרָשע -ְקְלָחִמ 16

 והיטפש ינועמשל יִרְכְוְְְּב רועיִלֶא דינג ינבוארל לארי
 :קודצ ןֶרֶַאְל לֶאימְקְדְּב הֶיְבׁשֲח יולל :הָבְעַמ"ְב וז
 :לֵאָכיִמְדְב יִרָמָע רבששיל דוד יַחֶאְמ ּוהיִלֶא הדהיְל 3
 :לֶאיֵרְזעְב תמיר ילתפנל והירְבְעְּב והיעמשי ןלובזל 19
 ללָאװ השנמ טְבָש ₪ יצחל והָיזזעּב עשוה םִיִרְפֶא נבל כ

 בל וירד ודי הדְעְלג השמה יעל הְיְְפְּכ
 יִהָש הָלִא םֶתרְיְרִּב לארש ןדל :ךנְבאְָּב לֵאיִשֲע
 יטבש ההרה = ה

 ירק ינימי ןבל +. 12. חתפב ישה +. 8.
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 23 םיִרָשָע ןָבִמְל םֶרְפְסִמ דוָד אָשְנאְלְו :לֵאָרְׂשִי יטבש
 בכוכב לֶאְרָשְיתַא תוּכְרהל הָוהְי רַמְאיִּכ הָטִמלּו הגט
 24 יהו הֶלַכ אלְו תונמל לַחַה הָירְצְַּב בֶאי :םַמְׁשַה
 רפְסַמְּב רַעְסמַה הֶלָע אָלְו לֵאְרְש-לע ףצק תאְב
 הכ ְךֶלֶמַה תֹוָרְצֲא לע :דיוד ךלמל םיִמָיה יִרְבּד
 םיִרפְּכַּבו םיִרֲעב הְׂשַּב תורָצאהְדלעְו לָאיִדעְּב תומְז
 28 תָכאָלִמ 'שע לע :ּוהיְעוְּב ןָתְנוהְ תֹולְּנמַב
 2 דלַעְו ֿזםילְבְּב יִרְזָע הָמְדֲאָה תדבעל הָדָשַה
 ןיה תורְצִאל םיִמְרְכּש לעו יִתְמְרָה יִעְמְש םיִמָרְכִ
 8 הלפשכ רַשֶא םימקשה| םיתיוהדלעו = :יִמְּפשה יִהְבְ
 29 דלל :שעי ןמשה תורְצְא"לַעְו יִרדְגה ןֶנְח לע
 םיקְמָעְּב רֶקָּבַהְדלִעְו ינורשה יִרְמש ןורשּב םיערה רֶכְּבַה
 ל יִלָעְמְשיַה ליבוא םיִלָמְגַהְדלַעְ ;יִלְדַעְדִּב טפש
 31 ירנהה זיז ןאצהדלעו | :יִתְנְרמַה ּוהָיְדִחְ תונתאהדלעו
 32 ןָתָנֹוהיִ :דיוד למל רׁשֲא שּוכרה יִרש הָלֶאלְּכ
 ינֹומְכַהדוְב לֵאיִחיְו אּוה רפוסו ןיבמדשיא ץעוי דיודדדוד
 33 ַעְר יִכְרַאָה ישוחו למל ץעוי לָפְתיחֶאְו :דָלמה יִנְּבםִע
 ג "רַשְו רָתיְבְאְו והנְבְּב עדָיהְי לפתח יִרָחֶאְו למה
 :בָאו למל אָבָצ

 חכ .Car. XXVIO חכ

 יִרָשְו םיִטָבַׁשַה יִרָש לֵאָרְׂשִי יִרָשדִלְּכדתֶא רוד להק
 ירשו םיִפְלֲאָה יִרָשְו ךְלִמהתֶא םיתרשמה תוכחה
 -םע .ינְבְלו ךֶלַמל .הְנְקַמּשּוכְר-לְכ יִרָשַו תאמה
 2 םָכֹל :םֶלְׁשוריײלֲא לוח רוּנ"לֶכְלּו םירוכגהו םיִסיִרָּפַה
 -םע נָא מו יחא יִנעִמְש רֶמאֹ לנד למה ד
 =דהלו הָוהיתיְִּ ןוראל הָחּנְמ תיִּב תונָבל יבָבְל
 3 אֶל יל רַמֲא םיהלָאְהְו +:תונְבְל יִתניִכַהַו וניללֶא ילגר

 הנבת
 יוק יטקש +. 99. זיכ
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 :ָתְכֲפְׁש םיַמָדְו הָּתַא תומָחְלַמ שיא יִּכ משל תיב הָנְבַת
 תויהל יִבָאדתיּב לָּכִמ יִכ לֵארשִי והלא הוה רחבי 4

 תיִבְבו דיל רַחְּב הדּהיִב יִכ םֶלועל לֶאְרָשְיילַ למל
 -ללֶבזלע דילמהל הָצְר יב יבֲא ונְבְבו יִבֲא תיב הָדּוהְ

 ַהְביו הָוהָי יל ןַתְנ םיִָּב םיֵבַר יב ינְב"לַכִמּו :לַאְרְׂשִי ה
 :לַארשי-לע הָוהְי תוכלמ אסכילע תבָשְל נב המלשְּב
 כ יָתֹורצֲחַו יתיב הנביאה ּנְב המלש יל רָמאַו
 -תֶא יִתֹיְכֲהַו :בָאְל ולְדהְיַהְא נאו ןבל יל וכ יּתְרחְב 7

 יטְפָשִמּו יֵתֹוצִמ תושעל קזחודסא םֶלעְלְיד ותוכְלַמ
 נְוָאְב הוהידלהק לַארשיײלְכ יניִעְל הֶתַעו :הָוה םִויַכ 8

 ןעמל םכיהלַא הוה תֹוצְמ"לָכ ושרדו ורמש ּניֵהלֲא

 זבָכירחֶא םכיִנְבְל םָתְלַחְנהְו הביט ץֶרָאָהתֶא ושר
 דִיבָא .והלֶאדתַא עד נְב-המלְׁש הָּתַאְו :םָלֹוע--רע 9

 שֶרוד תֹובְבְל"לָכ יִכ הָצַפְח שָפְְבו םֶלֶש בָלְּב ּוהָדְבָעו
 ְךֶל אֵצָמִי ונשרדת"סא ןיִבַמ תובָשַחְמ רָצְיילָכְו הוה

 רַחָּב הָוחְייִּכ הֶתַע האָר :דַעְל היי ּונָבְזעתיִאְו י
 דוד ןַּתיו גהשע קַח שדקמל תיבת דב וו

 תיל ויָכננו ויתְּבְדתֶאְו םֶלּואַה תיִנְבִּתִדתֶא נב המלשל
 הָיָה רשא לכ תיִנְבַתְו :תרְּפִּכַה תיִבּו םיִמיִנָּפַה ויָרְדֲחַו 2

 ביִבְכ תֹוכְׁשְלַה-לְכְלו הוהי-תיִּב תֹוָרצַחְל ומע חורב
 תוקְלְחמְלּ :םישדקה תֹורצִאלו םיהלֶאה תב תורְצאְל ו

 -לבלו הוהידתיב תדבע תַכאָלמילְבלּ םִיולָהְו םינָהְכַה
 יֵלְ-לְבְל בול טק בֵהֹול :הוהידתיב תדכע יִלְּכ 4

 יֵלְּלָכְל לָהְׁשמְּב מַה יִלְּכ לכל הָדֹובֲעְו הָרֹובֲ
 םֵהְו םֶהיִתְרִ בֶהְוה תורנמל לשמו :הָדובעְו הָדֹובֲע וט

 טְכׁשמְּב הֵסָּכַה תורגמו היתר הָרונַמו הָרונְמדלקשמְּב
 בהוהיתַא :הָרֹונְמּו הָרֹנְמ תַדובֲעַכ ָהיֶתְרת הָרזנמל 16

 ףסכו ןָהְלְׁש ןמלשל | תֶכַרְעִמַה תנַחְלְשְל לקשמ
 תונחלשל
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 גז בָהְו תושקַהו תקְרְִמַהְו תנו :ףָכָכַה תנְַלְׁשְל
 ירופכלו רופְכ רוּפְכְל לְכׁשִמב בֵהְוה ירופכלו רוקט
 15 בָהָו תְרָטְקַה חַּבְמְלּ :ריפְכו רוּפְכל לקשמְּב ףַסַכַה
 פַהָו םיִבּרְּכַה הָבְּכְרִמַה תִנְּבַתְלו לָבְׁשמַּכ קקומ
 19 םָתָבָּב לפה :הוהי-תיִרְּב ןורָא-לע םיִכָכֹסְו םישרפל
 :תנְבּתַה תיִכָאְלִמ לפ ליכשה ילע הוה מ
 כ אָריִתילַא השעו ץמָאו קַח וכ הָמלׁשְל דיוד רֶמאיַ
 אָלְודָפְרי אל מע והלא םיהלא הוה יִּכ תַחּתלֲאְ
 21 הָנַהְו :הָוהיחתיֵּכ תדובע תֶכאָלְמ"לְכ תולְכל-דע ְדבְועי
 םיהלֶאָה תב תדובעזלכל םיולהו םִנֲהְכַה תֹוכְלָחַמ
 :רְרובע-לְכל הָמָכֲחּב .ביִדְנלָכְ הכאלמ-לכב מע
 ּיִרְבְדלֶכְל טעה" םיִרְשֲח

 מכ .Car. XXIX טכ
 א "רַחְּב דָחֶא ִגְב המלָש לָהָּכַהלְבְלְֶלמַר דוד רָמא
 ץכְרֶאְל אל יִּכ הֶלודְג הָכאְלְמַה דרו רענ םיִהלֲא וב
 2 -תיבל יִתוְניִכַה יהכילכבו :םִִהְלֶ הוהיל יכ הרבה
 תשחנל תֶׁשֲחְנַהו ףֶכָכַל ףֵכָּכַהְו ב בזל ו בה ימלא
 זםיאולמו םהשינְבַא םיצעְל םיִצְעָה להכל לֶוְְּבַה
 :בֶרְל שישהינְבאו הרָקי ןֶבַא לכו הָמָקְרְו ךופיְבַא
 3 יתתנ ףסכו בהֶז הֶלְגָס יל-שי יֵהלֲא תיִבָּב יִתּוצְרַּכ דע
 :שֶָדְלַה תיִבְל יִתנִכָהילְכִמ .הֶלְעַמְל !הלֶאתיבְל
 + םיִפָלֲא תַעְבִשְו ריפוא בֵהְוִמ בה יִרְּכִּכ םיִפְלַא תֶשְלש
 ה בָהָול בֶהֶוְל :םיִתְּבַה תוריק חומְל קלזמ ףֶסָכדרּכִּ
 בדנְתִמ ימו םישְרָח די הכאָלְמלְבְלּ ףֶסּכל ףסָּכַלְו
 6 !ירשו תובָאה ירש ובֵדנֲת :היהיל םויה ודָי תואְלַמְל
 תֶכאַלְמ ירש תואָמַהְו םיִפְלַאה יִרָשְו לאְרשי יִמְבַש
 + םירְבּכ בו םיהלָאָה"תיפ תַדובְעל ותו למה
 תשמח ₪ מממ

 הרסמה יס לע ו ריחי ץ. 6. טייכ
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 תֶרָשָע םיִרְכִּכ ףֶסָכְו פר םִנֹכְרַרָאְו םיפלא-רתשמח
 -הָאמ לרבו םיִרְּכִכ םיפלֶא תנומשו ובר תשנו םיֿפְלא
 -תיכ רצואל ּוְתְנ םיִנְבִא ותא אצה :םיִרְכִּכ ףֶלָאפ
 םַבּדִנְתַהְדלַע םָעָה וחְמְשַו :ינשְרגה ליחיד לע הוה 9

 חַמָש ְּךְלַמַה דוד םִו הוהיל ובתה םלָש בלב יכ
 -כְּכ יניעל הָוהְידתֶא דוד רב :הֶלודְג הָהְמִש י

 לארי יהלֶא הוה התא ּורְּב דֵָד רֶמאּ לָהְקַה
 הָרּובְנַהְו הָלְדִג הוה ל :םלוע-דעו םָלְֹמ ניִבֲא 1

 הָוהְי ךל ץַרָאָבּ םימשב לכדי דוהַהְו חצנהו תֶרָאְּפִתַהְ
 לובְּכַהְו רָשָעְהְו :שארל | לכל אשנתמהְו הָכְלִממַה ו

 דִדָיְבו הָרּובְ חָפ ְדָיבו לב לשומ הָּתַאְו דינָפלמ
 דק וטחנא םידומ וניהלָא הָתַ ;לֶלַק קולו לָּדִנְל 3
 כ יֵמִע מו יִנָא יִמ יֵכְו :ףתראפת םשל םיִלְלַהְמּ 14

 :דל ּנתָנְךֶדיַמו לה ךֶמִמ"יִּכ תאֹוְּכ בדנְתהל ה רצ
 ונימָי לַצּפ וניתובָאילֶכְּכ םיִבְשוִתְו דינפל חנא םיִרניְכ וט
 הוה ץִמָהָה לָּפ טיַהלֲא הנה :הוקמ ןיאו ץראקדלע א

 איה ךדימ ףשדק םשל תוכ ךָלדתונְבְל ּונוניִכָה רָשֶא
 םיִרְׁשיִמּו בבל ןחב הָּתַא יִּכ יהלָא יִּתְעְדַו :לֶפַה ל 17

 מע התו הָלֲא-לְכ יִּתְבּדנִתַה יֹבְבְל רֶׁשיְּב יִנא הָצְרִּ
 יהלָא הָוהְי ְְלבָּרנְתהְל הָחַמְשְב יִתיִאְר הֿפאָצְמְנַה 8

 םלועל תאהְרמְש .וניתובָא לֵאָרְׂשִו קחו םהָרְבַא
 המלְשְלְו :ףילא םֶבָבל ןכָהְו ךפע בבל תובְשְחִמ רֶעיְל 9

 קה ףיתודע ְךיִמצמ רומשל םלָש בבל ןמ נב
 :יִתְניִכֲה-רׁשֲא הָריִּבַה תלו לפה תושעלו

 םָכיִהְלֲא הָוהְידתֶא אְנּכַרְּב להָכַה"לָכְל דוד רֶמאָּו כ
 יוחתשיו ודקיו םֶהיִתְכַ יהלֶא ףהיל לְּקַה-לב וכְרבִַ

 זרולע ול םיִחָב ו הוהיל חזי :ךלמלו הוהיל 1
 הוהיל == ומשא

 ירק אזה צ. 6.
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 ףלא םיליא ףֶלֶא םיִרָּפ אוהה םויה תַרָהְמְל הוהיִל
 :ילאְרְשיילְכל ברל םיִחְבְח םָקיְִּסִנְ ףֶלָא םיִשְבְּכ
 2 הָלֹוהְג החמש אוהַה םויכ הָוהְי ינפל ותשיו ּולְכאֹו
 דיגנל הוהיל ִתְשמיו דיִודְְב המלשל תינש וכילְמה
 9 דלמל | הָוהְי אפכילע המלש בש :ןהכל קודָצל
 24 =לָכְו :לאָרְשילְּכ וילא ועמשי חלצו ויבָא דיודדתהת
 תחת ד ות דד ךְלמה ינְּב"לְּכ םנו םירבּגהְו םירשה
 הכ :ניִעְל הֶלָעַמל המלשדתא הָוהְי ללגְו :ּךְלַמַה הָמלש
 = יהל רֶׁשֲא תּוכלמ דה ֹוָלֵע ןתינ לארשילּכ
 2 למ יִשְדְּב דוָרו :לֶאְרְשי"לע ונפל ךְלמלְּ
 גז םיִעְּבְרַא לאְרשידלע ףלמ רשא םימיהו :לָארְׂשחלְּבדל
 םישלש למ םלשּוריְבו םיִנָש עַבָש ףלְמ ןרְּבְחְּב נט
 5 ךֹובָכְו רשע םיִמי עבש הכוט הָביִשְּב תמו :שִלָשְ
 9 םיִנשארָה ךלמַה דיוד ירפדו ותחת ונב המלש למ
 -לַעְו הֶארַה לאומש ירְבלע םיִותְּכ םנה םִינרַחֶאָהְ
 ל ותּוכְלַמלָּכ םע :הוחה דג יָרְבִּדילַעְו איבה ןַחָנ ירבּד
 -לָּכ לֵעְו לאְרְשי"לַעְו וילָע ורבע רֶׁשֲא םיִתָהו יִתְרוְִּנ
 :תצְאָה תֹוכְלְמַמ

 קוב ץמק +. 26. חנתאב חתפ 5. 38,
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 ויקְלֶא הוה ותוכלמ-לע דיודְדְּב המלש קזחְתיו א
 ירשל לארשי-לֶכְל המלש רֶמאו :הלעמל והלדניו ומַע 2

 :לאְרשיילכל אישנ לכל םיטפשלו תואָמַהְו םיפלַאה
 הָמְּבל מע לֲהְקַה"לְכו המלש וכל :תובאה ישאר 3

 רֶׁשֲא Bsr רעומ לָהֶא היה םשדיּפ ןעבנב רֶׁשֲא

 םיהלָאָה ןורא לָבֲא :רָּבְרִמּב ָוְידדָבַע השמ הָשָע 4
 ולדהטנ יּכ דיוד ול ןיכהב םיִרָעי תירְפמ דוד הֶלָעַה

 לאלצב השע רשא תשחנה חכזמו :םלשוריב לָהֶא ה
 המלש והשרדינ הֶוהְי ןִכָשמ י נפל םש רוחב יִרואְרְּ

 הוהי ינפל תשחנה חבומדלע םש המלש לע :לָהָּקַהְו 6
 הלילב | ףַלֶא תול ויִלָע לעו דעומ לַהֶאְל רֶׁשֲא ז

 -ןַתֶא המ לאש ול ראו המלשל םיהלֶא הֶאַרִנ אוהה
 יבא דיודדםע ָתיִשָע הָתַא םיללאל המלש רמאיו +:ךל 5
 ןמָאי םיִהלֲא היהי הָתע :ויתְחּת יִנֵּתְבלִמַהו לוד: דֶסֶח 9

 בר םע-לע תלמה הּתַא יכ יִבֲא דיוָד םע רָב
 נפל הָאְצֶאְו יִלְרִּה עדמו הָמְכָח הע :ְץֶרֶאָה רפעּכ י

 :םודנה הזה ךמטְהתַא טפשי ימיִּכ הָאֹוָבָאְו ָהְוה"סָעָה
 -םע תאז הָתְיה שא ןעו המלשל םיִהלֲא רמאיי 1

 נט שפג תֵאְו דֹובָכְוםיִָכְנ רֶשע תְלַאש אָלְו בבל
 עֶּדִּו הָמְכָח ףלילַאְשִתו ְתְלֶאְׁש אל םיִבְר םיִמָידְנְו

eMרשא 2  
 ,סש א" ז. 2 א
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 ו הָמָכְחָה ויק ְךֵּתְכלְמַה רש יִמַעדתֶא טופשת רֶׁשֲא
 | רשָא דלְַתֶא ובָכְו םיִסְכִ רש דק ןוִתָנ עדה
 :ןכדהיהי אל דירחאו פל רֶׁשֲא םיִכְלִמַל ןכ הָיָה
 13 לֶקֶא ינפלמ םלָׁשורְ ןשבגְבירְשא הָמְּבְל המלש אביו
 14 בכר המלש ףקָאר :לָארשיהל למי עמ
 רשָעדםיִנֶשּו בֶכְר תואמדעּבַראְ ףלא ולדיהָיו םיִשְרַפּו
 :םֶלָשּוריִּכ דלמַהמעְו בֶכְלָה יִרַעְב םהינמ םישרפ ףֶלֶא
 וט םִנָבֲאְּכ םֶלְׁשוְריּכ םָהָוַהזתָאְו ףַסַּכַהדתֶא למה ןהו
 ג: אצימו :בְרְל הֶלּפֶשּבְדרֶשֶא םימקשּ ןְנ םיְִראָה"תַאְ
 למה ירחל אוקמו םיָרָצממ המלשל רֶׁשֲא םיקופה
 וז הָבָכָרְמ םירצממ ואיצוו ּולֲעַנ :ריִחְמְּב וחקי אוקמ
 יכלמדלכל ןכו הָאַמּו םישמחב סוסו ףַסָּכ תואמ ששב
 18 תונְבל המלש הָמאֹּו :ואיצוי םֶדיִּכ םֶרֲא יכלמו םיִּתְחַה
 :ותוכלַמְל תיבו הוהי םשֶל תב

Car... J 

 א ףְלֶא םינומשו לָּבַכ שיִא ףַלֶא םיִעְבׁש הֹמלָׁש רּפְסִ
 ששו םיפלא תׁשְלַש םָפיִלְע םיַהְצנִּו רֶהְּב בצה שיא

 רמאל צל םֶרוחדלֶא המלש חלשו | :תאמ 2
 :ל תנְבַל םיזְרֶא ולדחלשְתו יִבָא דודדסע תשע רׁשֲאַ
 ג יהְלֶא הוי | בשל תיֿפ-הנוב יא הגה ּוְּב תֶבָשְל תב
 דימה תֶכְרְעַמּו םיִמְסרתְרְטק ונפל ריטקהל ול שידקהל
 הוה .ידעומלו םיִׁשְרֲחְלְו תֹותכְשל ברטל רֶקְּבל לע

 הנוב נֵארְׁשֲא תבַהְו :לֶאְרשידלע תאו םלועל ּונֵהלֲא 4
 ה הפירצע ימו :םיִחלֲאָה"לּבִמ ּוניהְלֶא לָדְנִּכ לד
 :הלכלכי אל םימשה יִמשו םימשה יִּכ תב ולדתונבל
 :וינפְל ריטקהל"םא יִּכ תוב ןְלהְנְבֲא רשא לא מו

 תֶׁשֲחנַבּו ףסכבו בַהָזִּב תושעל םֶכְחְ"שיא יל-חלש הו 6
 לזרכבו רו

 ףסא אלב ןמק +. 3. יב יה םקמב 'א 4. ה םקמב א +. 16 א,
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 םיִתוהַפ חתפל עַד תָלַכְתּו ליִמְרְַ ןנְראָבו לרב
 ןיכַה רֶׁשֲא םלָשּוריבו הָדוהיִב ימע רֶׁשֲא םיִמְכְתַהדסִע

 םיֵטְלֲאְו םישורב םיִרֶא יֵצֲ לדחלשו :יִבָא דוד ז
 יצע תורכל םיִעְדּו לידבע רש יּתְע נא יִּכ ןונֶבלהְמ
 ברל םיצע יל ןיִכָהְלו :ףירבעדסע ידבע הָנַהְו נבל 8
 םיִכְמחל הגהְו :אָלפַהְו לדג הנוב ינאדרָשָא תיבה יִכ ל

 םיִרֹכ לבעל תופמ ! םיטה ִּתַתנ םיַצעַה יִתְרַכְל
 םיּתַּב ןַיְו ףלא םִיִרָשַע םירפ םילעשו ףָלֶא םיִרְׂשֲ

 רֶמאֹ :ףלא םיִרָשע םיּתּכ משו ףֶלָא םיִרְׂשָע י
 הוה תַבָהַאָּב הֶמלֶשדלֶא חלש בכ רציִּךְלֶמ םֶרּוח

 הָוהְי דוב םֶרּוח רַמאֹו למ םָהיִלע ְְנָתנ ומעדתֶא 1
 רֶׁשֲא ץֶרָאָהְתֶאו םימְשההתֶא הֶׂשָע רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי יֵהלֲא
 -הנְבִירְׁשַא הניִבּו לכש ערי םֶבֲח ןב דלה דיודל ןתָנ

 םכחדשיא יִתְחְלש הָתַעְו ho תב הוהיל תב 9
 ויִבָאְו נד תֹנְכְדִמ הֶׁשֲאְדְב :יִבֲא םרוחל הָעִּב עֶר ו

 שובב תַׁשחְנב ףֶכָכַבו בה תושעל עדוי ירצדשיא
 :קימרפבו ץוּככו תָלֹכּתּב ןָמְגְראָּב םיִצעְבּו םיִנְבַאָּב
 בל ןתע רשא תֶבׁשְחִמ"לְּ בשהלו חותּפ-לכ תפל
 זביטחה הָתַעו ְּיִכֲא רֶנָד דָא ימָכהְו ףיִמְכָחְַע 4

 :וירבעל חלש ינדַא רָמְארֶשַא ןייהו ןמשה םיִרְׁשַהו
 ל םאיבנּו ְְּרְצלְכְכ ןטבלהךמ םיצע תרכנ ּונחנֲאו וט

 :םלשּורי םָתֹא הָלֲעַת הָּתַאְו ופי םי-לע תודספר

 לֵאָרְשִיץֶרָאְּב שא םיריגה םיִשנאָה"לְכ המלש רּפְִמ +
 םיִשָמחו האמ אֵצַמו יבא דיוד םֶרפס רֶׁשֲא רֶפְסַה יֵרֲחַא

 םיִעְבְש םֶהֵמ שעו :תואמ ששו .םיפלא תשְלַשּו ףֶלֲא 17
 םיפלא תֶׁשְלְׁשּו רֵהָב בצח ףלֶא םינמשו לַבס הֶלֶא
 :םֶעֶרתֶא דיבְעהְל םיִחָצנִמ תואמ שש

 קרוש דחא שגד 7. לחיו
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 א רהב םֵלׁשורְּב הָוהְי=תיִב-תֶא תוְנְבְל המלש לח
 םוקְמּפ ןיִכַה רֶׁשֲא יהיָבֲא דוָרְל הָאְרנ רֶׁשֲא הירומה
 2 נָשַה ׁשֶדֹהּכ תנבל לה :יסוביה ןנרֲא ןֶרֹנְּב דיו
 3 קרמלש דסוה הלאו :ותוכלמל עכרא תַנְׁשְּב יִנָשָּפ
 הָנׁשאָרָה הדב תומא ְךֶראָה םיָהלֲאָה תיכ-תֶא תונבל
 4 לע לָשֶא םלאֲה :םיְִׂשָע תֹוָמֲא בֵהָרְו םישש תֹומַא
 ּהבְגהְו םיִרָשָע תומא תיפהדבחר ינפ"לע ראה נפ
 ה תיבה | תאו :רוהְס םָהָז הָמיִנְפִמ והפצְו םיִרָשָעְו הָאַמ
 וילע לעװ במ בָהָז ּוהפחְיו םישורב יִצָע הָּפַח לדה
 8 תַרֵאפִתְ הָרָקְְְבִא תִיַּבַה"תֶא ףצו :תְרשרֶשְו םיִרמת
 ז םיּפְפַה תורלה תיבהדתאא ףחיו  :םיורפ בהז בָהְּזהְ
 : תוריקהדלע םיִבּורְּכ חֶּתפּו בָהָז ויִתותְלדְ ויתור
 8 תובהזבחר ינפ"לַמ ֹוכְרֶא םיִׁשְדכַה שֶרְקדתיִּבְדתֶא שו
 בוט בָהֶז ּוהָפַחִיו םיִרְשָע תומא ובחרו םיִרָשָע תומָא
 פ םיִלָכְׁשִל תְרְמְסמל לקשמו .:תואמ שש םיִרָכַכְל
 -תובב שעמו :בָהָז הפח תה בַהָז םישמח
 ופַצו םיִעְצעצ השעמ .םינש םיִבּורְכ םישדקה שדק
 וג ףנֶכ םיִרְשָע תומא םָּכְרֶא םיבורכה יפנכו :בה םָתֹא
 תֶרֶחֲאָה ףנְכַהו תיבה .ריקל תענמ שמָח תֹומאְל דחה
 1 םּורְּכַה ףנְכּו :רחאָה בּוְרְכְה ףנכל עיגמ שָמָח תומא
 תֶרָחַאָה ףנכהְו תיפה ריקל עַנמ שָמָח תֹומַא דָחֶאָ
 ו םיִבּורְכֲה יִפנַכ :רַחַאָה בּורְכַה ףנכל הָקֵבְּד ׁשֵמָח תֹוֵמַא
 םָהיֵלְגְ-לע םיִדמְע םָהְו םיִהְׂשֲע המ םישרפ .הֶלֵאָה
 14 ןַמָנְראְו תֶלְכִּת תֶכֹרְּפַהתֶא שעיו : תבל םַהְיִנּפ
 וט יִנָפְל שָיו :םיִבּורְכ ויָלֲע לַעיו ץובּו ליִמְרַכְ
 תֶפְצַהְו דא שמחו םישלש תומא םִיַש םיָרּמִע תיבַה
 2 תורשרש שעיו :שָמֶח תומא .ושארדלעדרָשַא

 ריבדב
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 ןּתַמ הֶאַמ םינומר שעיו םיִדְמִעַה שאר-לע ןתיו ריִבְדַּ
 דֶחֶא לכה פילע םידומעהדתַא םקנ :תורשרשב וז

 םשְו ןיכי ינמיהדםש ארק ליאמשהמ דַחֶא ןימימ
 ב ילאָמשה

CAP. IT 

 הַמֲא םיִרָשַעְו וכְרֶא הָּמֲא םיִרָשָע תֶׁשֹהְנ חַבְומ שעו א
 קצומ םָיהדתֶא שו :ותְמיִק תִמִא רָשְִו ִבְחְר ג

 שמחו .ביִבְס | לע ותפשדלא ותפְשִמ הָמאַב רשע
 :ביִבְכ ותא .בֶסָי הָמִאַב םישלש וקו ותק הָמְאְּב
  3רֶׂשֲע ותא םיִבְבֹוכ ביִבְס ו ביִבְס ול תחַת םיִרָקְּב תומְדו
 רָכָּבַה םירוט םנַׁש  ביִבְמ םִיַהיִתֶא םיפיקמ הַמֵאָב

  4השל רֶכְּב רֶׂשְע םינשדלע דמוע :ותְקצְמְב םיָקוצְי
 הָּבְנֹנ םיגפ | הָׁשלְשּו המי םינפ .הָׁשֹולְׁשּו הֶנופִצ | םינפ
 -לָכְו הָלְעְמלַמ םקילע שהו הָהְמ םנפ שלש

 םֹוכ-תפׂש הֵׂשֲעַמְּכ ותָפְׂשּו חפס יֵבָעְו :הָתיְּב םֶהיִרְחַא ה
 :ליכי םיפלֶא תשְלָש םיתכ קיזחמ העְשוש חרפ
  6לואמשמ הָשמחְו ןימימ השמה ןתיו הרשע םיִרוָּכ שעיו
 םהְו םב חיְדָי הָלעָה השַעָמִתֶא םֶהָב הֶצִחְרְ

 רשע בָהְוה תורְמדתֶא שענ = = :וב םִָהְכִל הצְחְרְל ד
 :ללואמשמ ׁשֶמָחְו ןימימ שמח לכיִהְּב ' ןתיו םֶטּפשִמּכ

  8ןימימ הָׁשִמֲח לָכיהב הו הָרָשָע תונָחְלְש שעי
 שו :הָאמ בָהָז יקרזמ שע לואָמְׂשמ הָׁשַמֲחו
 םֵהיֵתוִתְלַדְו הרעל תֹותְלְדו הלודגה הָרעֶהוטינַהְפַה רצח

 לוממ הָמָרְק תינמיה ףְתָבמ ןתנ םָיהתֶאְו :תַשְחְנ הָפְצ י
 -תֶאְו םיעהדתֶאְו תוריפהדתֶא םרּוח שעוו :הָּבְגנ גג

 הׂשָע רע הָכאָלְמַה-הֶא תושעל םלֹח לכו תוקרזמה
 תֹוָלְנְַו םינ םיִדומִע :םיִהלֲאָה תיֵבְּב המלט ךְלִמְל וג
 תורתכהו = וו ה

+r. 11: 3ירקסוהז.נ.ה היות  
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 םִיַּתְׁש תווכְבַשַהְו םּתְׁש םיִרָמַעַה שאר-לע תורְתְפַהְ
 :םיִדּומַעָה שארזלע רשא תֹורְתְּכַה ותל 'תשדתֶא תוכל
 13 םיִרוט םִינְׁש תֹוכָבְשה יתשל תואמ עָּבְרַא םינומרהתֶאְ
 תורתְלַה תג יתשדתא תוטכל תַמֶאַה הכבְׂשל םינומר
 44 "תרֶאְו הֶׂשְע תונכֶּמַהדתֶאְו :םיִדּומַעָה .ינָפִדלַע רֶׁשֲא
 וש רְֵּבַהתֶאְו דָחֶא םִיַהיתָא :תטכְמה"לע הָׁשְע תוריִּכַה
 6 -רָאְו םיעיה-תָאו תוריפהדתַאְו :ויתְחּת רשְעְ"םיִנש
 המלש ךלמלי ויבא רוח הָׂשֲע םֶהיֵלְּכלְּכיתָאְ תוגְלזמה
 וז דלמה םקצי דריה רַּכְכְב :קוָרְמ תַׁשֲחנ הוה תיבְל
 18 שָעְיו :הָתָדַרצ ןיִבּו תופס ןיִּב הָמְדֲאָה יִבָעְב
 לקשמ רֶהָחְנ אֶל יִּכ דֶאִמ בַרְל הָלֵאָה םיְִּכה"לְּכ המלש
 19 םיהלֲאָ תיֵב רֶׁשֲא : םילכה-לכ תא המלש שעָיו :תשחנה

 :םנְפַה םָחֵל םֵהילֲעְו תָקְלשַהְרתֶאְו בָהוה חָּכְומ תא
 כ ריִבְּדַה ינפל טפשמּכ םֶרְעְבְל םֶהיִתְרִ תֹורנְמַה-תֶאְו
 21 תולכמ אה בָהְז םִיַחָקְלַמַהְו תורגְהְו חַרֶפַהְו :רנְס בֶהֶ
 22 בז תותְחַמַהְו הפכה תיקְרְפהְו תרְמְמַהְו :בָהָ
 םיִׁשְדָקַה ׁשֶדָלְל תֹוימינפַה תות תִיַּבַה חַתַפּו רּונֶס
 :בָהָז לָכיִהְל תיִּבַה יִתְלדְ

 .Carp. V ה

 א הוהְי תיֵבְל המלש הָׂשֲע-רְׁשֲא הָכאָלמההלכ םלָׁשֹתַ
 -תֶאְו ףכָבַה"תֶאְו ויבָא דוד | ישדְקדתא המלש אב
 ג א :םיִהלֲאָה תיִּב תורָצאְּב ןֵתְנ םיִלָּפַהלָכתֶאְו בֶהֶזה
 תוטמה ישארדלכ-תֶאְו לארשי ינָקְזתֶא המלש ליה
 -תֶא תולעהל םלשורידלא לארי ינבל תֹוָבֲאָה ישישנ
 3 דילֶא ּולהקו :ןויצ איה דו ריִעָמ הָוהְיתיִרְּב ןורא
 :יִעְבְׁשַה שדחה אּוה :ָחַּב לאְָרְשָי שיאלּכ למה
 . + לע :ןורָאָהדתֶא םלָה ואשיו לארשי ינקז לכ ואביו
 רְׁשֲא שֶרֹקַה יֵלְכ-לְכיתַאְו דָעומ לאו ןורָאָהדתֶא

 להאב 4
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 המלש ְךְלַמַהְו :םִיְלַה םִנַהֹּכַה םֶתֹא וָלְעָה לָהְאְב 6
 םיִחְבֹומ ןוראה ינפל ויָלָ םיִדְענַה לאש תרעדלֶבו

 ואיביו :ברמ נמי אַל .ורפפידאל רֶׁשֲא רֶקְבו ןאָצ ז
 תיבה ריִבְּדדלֶא ימוקמ"לא הוהי-תיִרְב וראה םינָהְכִה

 ויהיו :םיִבּורְּפַה יִפְנַּכ תַהֵתלֲא םיִׁשְדּקַה שֶרְקלֶא 8
 םיִכּורְכַה סו ןוראְה .םוקמ"לע םיפְנּכ םיֵׂשְרפ םיִבּורְכַה

 ארו םידכַה וכיראיו :הָלְעְמְלַמ וידבְדלעו ןוראָהילפ 9
 הָצּוִַה ואָרְי אלו ריבדה ינָּפילַע ןורָאהְדמ םיִּדַּבַה ישאר
 תולה ינש קר ןורָּב ןיא :הָוַה םווה דע םָשההָו י

 לֵאָרְׂשִי )נבע הָוהְי תַרְּכ רֶׁשֲא בֶרחְּב השמ ןתְנ"רֶשַא
 ךמ םִנָהְּכַה תאָצְּב יהי :םִיִרְצִמִמ םֶחאַצְּב ו

 רומשל ןיִא ושדקְתה םיִאָצְמנַה םנֲהְכַה"לְּכ יצ שָרְלַה
 ןמיהל ףסַאל םלכל םיִרְרְׂשִמַה סולה :תוקלְחמל 2

 םִיַתְלַצִמְּב ץוב םיִשָבְלִמ םהיחאלו .םֶהיִנְבְלְ ןותדיל
 םיִנַהְּ םֶהָמִעְו חפזמל הָרְוִמ םידמע תוחנכו םיִלָבְְבו

 דָחֶאְכ יה :תֹוָרְצְצֲהַּכ םיררצחמ םיִרְשַעו הֶאְמְל ו:
 ללה דָמָא-לוק עמשהל םיִרְרׂשִמלְו םיִרֹצְצַחְמַל
 יֵלְכְבּו םִַּתלְצְמַבּו תורְצְצַחּ לק םיֶרָהְכוהוהיִל תודהלו
 תַיּבַהְו ודסַח םלועל יִּכ בוט יִכ הוהיל לַלַהְבּו רישה

 תַרְׁשְל דומעל םיִנְהְפה ולכידאלו :הָוהְי תי נע אלמ 4
 :םיהלֶאה תיּבְדתֶא הָוהְידדובְכ אָלְמיִּ ןנעַה ינפמ

Car. VI. 1 i 
 יִתיִנּב ינֲאַו :לפרעכ ןוכְשל רַמָא הָוהְי הָמלָׁש רַמָא וא א 2

 -תֶא ֶלֶמַה בו :םיִמְלע ְּתְבְשל ןוכְמו רל לבתי 3
 :רָמֹע לֶאְרְשְי להְק"לֶכְו לֵארׂשִלַה וקילָּכ תא רבנו

 תֶא ויִפְּב רב לא לֵאָרְׁשִ יהלֶא הָוהְי דוב רָמאַ +
 יתאצוה רשא םייהְדִמ :רמאל אלמ וידיבו יִבֶא דוד ה

ew 86 5 5 atl oda 
 יצ ויהי ץ. 18. רווחי ד. 18 ה
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 יִמְבַׁש לכמ ריֵעְב יִּתְרַחְב-אְל םִיַרְצִמ ץֶרָאמ 'מעדתֶא
 ׁשיִאְב יִתְרְחבדאלו םש ימש תויהל תַיַּב תונבל לֵאְרְשִי
 6 תויהל םלשּוריב רחְבָאְו :לֶאְרְשְי ימעלע דינ) תויהל
 ז יהיו :לארשי ימעְדלַע תויקל דיודְּב רחְבְאְו םש ימש
 :לֲאָרְׂשִ יהלֶא היה םשל תִיַּב תונבל יֵבֲא דיוד בבלזמע
 8 ְדְבָבְלהםע הָיָה רֶׁשֲא ןע יִבָא דיודלֶא הוה מא
 < התא קר :ףכבלזסע היה יכ ְתֹוביִמָה .ימשל תב תובל
 תה הָנְבידאוה ףיצלחמ אציה לגב יכ תיבה הְָבִת אֶל
 י תחת םּקָאְו רּפד רשא ורְבְדִתֶא הָוהְי קו ;יִמשל
 הוה רבה רשאכ לאְרשי אסכ"לע | בשאו יִבָא דיו

 וו מש םיֶשָאְו :לֶאָרְשְי יהא הָוהְו םעל תומה הְָמָאְ
 יננדםע תַרָּכ רֶׁשֲא הוהי תיִרְּב םָׁש רשא ןרָאָההתֶא
 ופ לאש לַהְקלָּכ דנג הוי חבומ לנפל דעו :לארֶשי
 ו ְךותְב יהנתמ תֶׁשֹהְנ רוי המלְׁש הָׂשְעיְּכ :ויָפּכ שרפו
 תומָאְו וּבָחְר תומא שמחו ופְרֶא תומא ׁשַמָח הָרָועָה
 לֵהְכילְּ רג .לָכרּב-לע דַבְבווילְע דמענ ומ שולש
 14 יהלא הוה רמאו | :הָמיִמְשַה ויָפָּכ שרפו לארשי
 תיִרְבַה רמש ץֶרָאְבּו םימְשב םיהלא מְּכְדיא לארי
 יט רׁשֲא  :םבללכב דינפְל םיכְלהַה ְףִרְבְעְל דָסָחַהו
 רכְדתַו ול תְרְכדְירשא תֶא יִבָא דיוָד ףדבעְל ּתרמָש
 ו יִהְלֶא | הו הָתַעְו :הָוה םכ תאלמ ךְדְבו ְפְּ
 ול תרבד רשא תא יִבָא דוח לדבעל רמש לַארׂשי
 לארשי אפכדלע בשוי יִנָּפְמ שיא ךל תַרְּכידאְל רמאל
 רשאּכ יפרֹותְּב תֶכַלְל םֶּכְרִדתֶא נב ומשא קר
 וז ףרבד ןמָאְ לארשי יֵהלֲא הוהי הּתִעְו ינְפְל ָתְכַלה
 88 םיהלֶא בש םֶנָמָאָה יּכ :דְוְרְל בל תְרַבִד רֶׁשֲא
 אל םִימָׁשַה ימשו םיִמָש הנה ץֶרֶאָהְלע םֶרָאָה"תֶא
 19 =לֶא תינְפו :יִתינְב רשא הזה תיּבַהיִכ ףא לכלב

 תלפת 84°
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 הָנְרַהדלֶא טמשל יָהלֲא הָוהְי ותנחת"לֶאו ףדבע תלת
 ףיניע תויהל :דֶיגפל לָלַּפְתמ ל ָךְְבַע רֶׁשֲא הֶּלֹפְּתַהלאְו כ

 רשא םוקמה"לֶא הֶליִלְו םמוי הוה תיבַהלֲא תוחותפ
 ללפתְי רשא הלפתהזלא עימשל םש מש םּושל ּתְרַמָא

 ףְמִעְו ףדְבע י עֶחְּתִלֶא ת ָתְעַמְׁשְו :הָוַר םוקְמֲה-לֲא ףדְבַע 21
 עמְׁשַּת הָּתַאְו הזה םֹקְמַה"לָא ולְלַפְתְי רׁשֲא לֵאָרְׁשִי

 אטחידםא :תְחְלְס תְעמְשו םימשהדמ ףְּתְבש םוקמִמ 55
 ינפל הָלֶא אָבּו ִתֹלֲאַהְל הָלֲא ובדאשנו וחערל שיא

 ָתיִשָעְו םימשהדמ עמשת | הָּתַאְו :הֶזַה תיָּבַּב ּדְחַכְזִמ 3
 ושארְּב וכְרד ל עשר בישהל ְךידְבֲעדתֶא תְספשו

 ְךֶמַע ףגיסאָו | = ותְקְרצְּכ ול תֶהְל קיל קילו 24
 ףמשדתא ודוהו ובשו ךלדואטהי יכ םיוא ינפל לֵאָרְׂשִ

 ךןמ עָמְשת הָּתַאְו :הוה תיבב דינפל ּונְנַהְתַהְו :ללפתהו הכ
 -ֹילֶא םָתֹוביִׁשֲהַו Boer ְִמַע תאט גהְל ּתְקַלְסְו םִַמְׁשַה

 רָצְעַהְּ :םֶהיֵתְבֲאלְו פָהְל הָּתְקְנַרשא הָמָדֲאָה א
 =לֶא ולְלפִתהְ הלה יכ רטמ היהיזאְלְו םיִמש
 :םנעה יּכ ןובוש םתאטחמ משתֶא ודוהו הזה =

 ףמעו ףידְבַע תאטחל החלסו םִיַמְׁשַה עמשת | הָּתַאְו זז
 הָקַתְנ הבדוכלי רשא הָבּטֲהְךרֶחַה"לֲא םרות כ לארי

 בַעְר :הלחנל מל הָּתְתנרְׁשַא א דצ צראזלע י רַטִמ 5
 שכחו הָּבִרַא קר ןופדש הְֶרייִּ רָבָּד ץֶרָאְָב היי
 ככ עננ"לָּכ ויָרֲעַׁש ץֶרָאְּב ויבא ולדרצי יכ היה וּכ
 םֶרָאָה"לָכְל היי רשא הָוחְתְילָכ הֶלְּפִתִלְּכ :הֶלָחַמ
 שרפו ובאָכִמּו ועִָ שיא שי רשא לאְרְשִי ךמע לבל
 ןֹוכְמ םימשהְךמ עַמְׁשַּת הָּתַאְו :הוַה תיַּבַה"לֶא ויּפַּכ ל

 -תֶא עדת רש ויִבְרלְכְּכ שיאָל התת תחלסו ךתְבש
 עמל .:םֶדֶאְה ינּ םכְלתֶא הָעְדָי רב הָּתֵאְיְּכ ובָבְל 1

 סע םייח םה"רָשַא םימוה"לְּכ ְיִכָרְדּב תֶכָלְל דואר"
 :ונפ
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 32 יִרָכְנְהְדלֶא םְִו ּוּוטיתבִאק הָּתַתָנ רֶׁשֲא הָמָרֲאָה ינָפ
 ןעמל הליחר ץראמ | אָבּו אוה לארשי דמעמדאְל רשא
 לת יאָכּו היט ךעורזו הקזחה ךדו לידה ְּךְמׁש
 גג ָּתְבְש ןוָכְממ םימשהְמ עמשּת הָּתַאְו :הוה תִיּבַה"לֶא
 --לָכ ועדי ןעמל יֵרְכנַה ףילא אָרְקיזרֶשֶא לככ תשע
 ללַארְׁשִי ךִמִעִּכ תא הֶאְרְל מתא ץֶראָה יִמַע
 :יִתִנְּב רֶׁשֲא הוה תיבהזלע אָרְקנְךְמְׁשִיְ תַעַדָלו

 3 רׁשֲא רד ויִביִאילַע ֶמָחְלמל - אָצְייִכ
 ָתרַחְּב רׁשֲא תאוה ריִעָה רד ךילא ולְלָּפְתהְו םֶחְלֶשת
 הל םכמשהְרמ משו :דמשל יִהְנְּבירְׁשֲא תיכו ה
 8 אָמְָי יִּכ :םֶמְפשִמ תיִשָעְו םתְנחְּתדתְגְו םָתָּקִפְתתֶא
 ינְפל םֶתַתְ סָכ תפנָאְו אטחידאל רשא םֶדֶא ןיא יכ דל
 :הרָבורק יא הָקחְר ץֶראדלא םהיִבוְש םבְשְו בוא
 גז ּנְנְחְתַהְווובָשְו םשדובשנ רֶׁשֲא ץֶרָאְּב םֶבְבְללֶא ּובישה
 38 ּובָׁשְו ּוְעָשְרָו ונועה ונאטה רמאל םיבש ץֶרָאְּב ךילא
 ובשדרשא םיבש ץראְּכ םֵׁשְפנלְכְבּו םֶּבְלילֶכְּב ףילא
 יִעָהְו םֶתְבָאל הָּתַתנ"רְׁשֲא םֶצְרא ךרד ולְלּפְתַהְו םֶתא
 39 ףמ ָתְעַמָשְ :דמשל יִתנְבירְׁשֲא תילו ּתרחְּב רׁשֲא
 ָתיִשַעְוםֶהיִתְנִחְּתְדתֶאְ םתלפתהתא ףתְבש ןוָכְממ םימשה
 מ והלא הֶתַע :ךלדואטה רשא מעל ג תְחְלסו םֶמָּפְׁשִמ
 םקמַה תלפתל תֹבְׁשִק יאו תוחְתְפ יי אָנָה
 41 זע ןוראו הָּתַא ףחונל םיהלֶא הָוהְי המק הָּתַעְו הזה
 חְמְׂשִי ףיָדיסָחְו הָעּושת שבלי והלא הוה .דיִנָהְפ

 ו יָרְסְְל הרכז חיש נפ בֵׁשָה-לַא םיקלֶא הו :בּוטב
 יָרְבִע דוּ

 ז .Car. VIL ו

 א לאו םימשהמ הדרי שאָהְו ללָּפְתַהְל המלש תֹוָלַכְכּו
 הלעה

 ערלמ ד. ר
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 ּולְכָי אָלְו :תִיְּבַהדתֶא אֵלְמ הָנהְי דובְכּו םיִחָבְוַהו הלה ג

 -תֶא הוהי-דובכ אָלָמיּ הוהי תיבלֲא אובָכ םיִנַהְלַ
 דובְכְ שאה תֶדָרְּב םיאר לארי ינְּב | לָכְו :הוהי תיב 5

 הָפצְרַהלע הָצְרֶא םִיַֿפַא ּועְרְכיו תוכה-לע הוה
 להו :ְּדְכַח םלועל יִּכ בוט יכ הודיל תודוהו ווקתשו 4
 המלש למה חַבְז :הוהי ינפל חב םיִחְבֹ םעהדלכו ה

 םיִרְׂשֲעַו הֵאָמ ןאצו ףֶלֶא םינשו םיִרְשָע לָקְּבַה חבְזתֶא
 םנַהְכהְו :םֶעָהלכְו למה םיהלָאָה תיא וכנחיו ףלא <

 רׁשֲא הוהי ריִשיִלְכְּב םיולהו םידמע םֶתורְמשמדלע
 לֶלַהְב וּדְסַח םֶלועְיִּכ הוהיל תורהל למה דוד הָׂשָ
 ללַארְׁשײלְכו םּדְנְ) םירצצחמ םיִנָהְּפַהְ םֶדיְב דיו

 ינפל רֶׁשֲא רנָחַה ךותִתֶא הבלש שדקיו | :םיִדְמָע ז
 םימְלָשַה .יבלה תֶאְו תולעה םש השי הוהידתיִב
 ליכָהְל לובי אל המלש השעְרָשֶא תשחנה חַבְוְמְיכ

 המלש שעיו :םיכלחה-תאו הָחְנִמַהתְֶו הָלַהתֶא 8
 לֵהְכ ומע לארשי-לְֶו םימי תעבְׁש איהה תַעָּב גַחַהדתֶא

 וי ושעיו :םִיָרְצַמ להערצ תֵמֲח אֹובְלִמ דאמ לחג 9
 בימי תעבש ּושע הומה תַּכְנֲח ! יִּכ תֶרֵצֲע ינימשה

 שרחל השלשו םיִרְשָע םויבּ :םיִמָי תַעְבְש גַחַהְו י
 = יבומו םיִחַמש םהילהאל םַעָהְדתֶא חַלש יִעיִבָשַה
 לֵאָרְׁשִלּו המלשלו דיודל 7 הוה תשע רֶׁשֲא + הבוטה"לע

 תֵאְו ךלמה תיִּבתֶאְו הָוהְי תיברתא המלש לכינ מע ג
 ֹותיֵבְבו הוהי-תיִבְּ תושָעל המלש בל-לע אָבַהלְּכ

 5 רַמאַ הלל המלש-לֶא הוי ארו :יִלְצַה 12
 :חבָז תיבל יל הו םֹוָמַּב ִתָרַהְבּו חלפתא ל יִתְעַמְש

 בנח-לע הוצֲאְדַהְו רשמ היהידאלו םימשה רֶצֵעֲא ןה 5
 רֶׁשֲא יִמַע נו :יִמַעְב רֶבְּד חַלָשאדִא ץֶרָאָה .לּכָאְל 4
 "ארקנ 00

 4 ריחי ז. ₪
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 םהיכְרּדִמ ובשָיַו ינָפ שקו לְלַּפְתִיְו םֶהיִלָע ימשדארְקנ
 אָּפְרֶאְ םַמאָטַחל הלא םימָשהְמ עָמְשָא נָא םיערה
 וט תַלַפְתְל תוכשק ינְֶאְו תוחתפ ויהי ינִע הֶתַע ח:םַצְרַאתֶא
 16 הזה תיבה יִתָשדְקהְו יּתְרְַּב הֶּפַעַו :הָזה םוקְמַה
 -לָּכ םש יבלְו ועע ּוהְו םלוע-דע םש מש תקל
 וז יָא דוד ללה רשאכ יֹנְפְל דלחדסַא הָתַאְו :םימיה
 :רומְשִּת יטָפְׁשִמּו יִקְחְו ךיתיוצ רשא לָכָּכ תושעלו
 ג ליִבֲא יודל יִּתֹרְכ רשאכ ףתוכלמ אֵפַּכ תֶא יתומיקָהו
 ופ ןובושתדַאְו :לֵאָרְׂשִיִב לשומ שיא ףל תרְכידאל רמאל
 םּתְכַלהְו סכינפליִתתְנ רֶׁשֲא יתוצמויתוקח תבעו םֶּתַא
 כ םיִתְׁשִתּו :םֵהְל םֵתוֲחַתְשִהְו םיֹרֲחַא םיהלֶא םּתְדַבַ
 -רׁשֲא הוה תִיבַהתֶאְו םֵהָל יִתַתְנירׁשֲא יִתְמְדַא לעמ
 הנינשלו לשמל וננְתֶאַ ינפ לעמ דילָשא ימשל יִתְשדקה
 2 רבש-לכל ןוילע הָיְהדרשא הוה תיבה :םיִמעֶהְכב
 תאוה ץראל הָכָּכ הָוהְי הָשָע הָמַּב רַמָאְו םשָי ויל
 ג יֵהֹלֲא | הוהידתַא ּובזע רשא לע ּורמאו :הוה תילו
 םיקלאָב ו וכוחו םירצמ ץֶראמ םֶאיִצוה רשא םַליִתְבָא
 תא םילע איִבַה ןָּכִילַע םּודבעו םהְל ווחתשיו םיִרָחַא
 :תאזה הָעְרְהלְּ

 זה .Car. VID ח

 א הוהְי תיֵב"תֶא המלש הָנֶב רֶׁשֲא הָנַׁש םיִרְשָעו ץקמ יהו
 ג נב המלשל טרח ןַתְנ רֶׁשֲא םיִלְעָהְו  :ֹוְיֵּביתָאְו
 ג המלש דליו :לארשי יִנְּבדתֶא םש םֵׁשוַו םתֹוא המלש
 + תֶאְו רֶבְדִמַּב רָמְדַּתתֶא ןכוו :היֶלָ קחו הָבֹוצ תַמֲח
 ה ןורוח תיֵּב-תֶא ןְבו :תָמָחְב הֶנְב רֶׁשֲא תֹנְכְסמַה יֵרְע"לּכ
 םִָתָלְד תומוח רֹוצְמ יע פחתה ןורוח תיבתֶאָו ןייִלָעָ
 6 יֵה"רְׁשַא תונְּכְסִמַה יֵרֲע"לְּכ תאו תלַעַּבתֶאְו :חיִרְבּו

 | תֶאְו םיִשָרּפה יָרע תאו בכ רְלְּכ תַאְו המלָשל
 "ככ
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 ןטְבלְבּו םלָׁשְריב תבל קשח רׁשֲא המלש קְׁשֲח-לָּ
 יִרמֲאָהְו יתחַהְדִמ רונה םֶעֶה"לְּכ :וּתְלַשִמִמ ץרא לֶכְבו ז
 ךןמ :הִמַה לארשימ אל רֶׁשֲא יסובוהו חו יורּפַהְו 5

 ינפ םולכדאְל רֶׁשֲא ץֶרֶאְב םֵהיִרֵחַא ודת רֶׁשֲא םהינב
 לכדמו :הוה םיה ךע סמל המלש םלעו לארשי +

 זיכ ֹותְכאַלְמל םיִדָבעַל המלש ןתנזאל רֶׁשֲא לֶאְרְשְי
 :וישרפו בכר יֵרׂשְו וישילש יֵרְשְו הָמָחְלמ ישא המה

 םיִתאָמּו םישמח הָמלש ךלמלדרשא םיִב'עוהיִרָש הלאו י
 דוד ריעמ המלש הָלֲעָה הערפזתבזתֶאְו :םַעְּב םידרה וז

 תיבָב יל השא בשת"אל רַמָא יכ הֶליהְנְב רֶׁשֲא תיבל
 ןורא םהילֶא הָאָברְׁשֲא המה שֶדָכיִכ לאְרשי"דלמ דיוד

 חבומ לע הנהיל תולע הָמלש הלה א :הוהְי ו
 תולֲעַהל םויָּב םויחהבְדבו :םֶלואַה ינפל הנְב רֶׁשֲא הֶוהְי ו

 שיִלָש תודַעְמְלְו םישָדֲהְלְו תותכשל השמ תוְצמכ
 :תכְּסַה ַחְבּו תוטְבְשה גבו תוצמה חב הָנְשִב םיַמָעְפ

 לע םיִנהְלַה תוקלחמ"תֶא ויבָאְדדיוה טפשמָּפ דמעמ 4
 םינחְלה דגנ תרְׁשְלּו ללַהְל םֶתורמשמדלע סולו רבע
 רַעָשְו רעש םֶתוקלֶחַמְּב םיִרעְשַהְו מב םוזרבדל

 למה תוצמ ורֶס אָלְו :םיִהלָאָה-שיא דוד תוצמ ןכ יִּכ וט
 -לָכ תו : תֹורְצִאלְו רֶבְד"לְכְל םיולקו םִיִנַהְלְהְילַע ו

 תלּכידעְו הוהי-תיב הסומ םויהדדע המלש תֶכאְלַמ
 -לֶאְ רבוע המלש דמה א = :הָוהְי תיב םלש וז
 זכרוח ולדחלשמו :םדָא ץֶרֶאְּב םיה תַפָשלַע תוָליִא 8

 יְבנְיסע ואבו .םי יעד םיִדָבְִו תא .יְרְבעְדדדּּב
 רָּכְכ םיִשמְחְו תואְמדעַּבְרַא םֶשִמ ּוחקינ הָריפֹוא המלָש
 הׂמלְׁש ךְלמַה"לֶא ואי בָהָ

Aliaתכלמו ו - 
 י ריי . 4, 2 ריחי +. 0.
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Car. IX. Wbט  

 א תרוטנְל אֹובּתַו המלש עמְשזתֶא הָעְמְש אָבַש-תַכְלַמּ
 םיִלָמְנ האמ דבְּכ לָחְּב םֶלשּוְריִּב תודיחְב המלש-תֶא
 המלש"לא אּובּתו הָרְָןְבֲאָו ברל בה םיִמְשְּב םיִאשנ
 2 הָל-דעו :הָבְבְלמַע הָיָה רֵׁשֲאלְּכ תא וע רבת
 רׁשֲא המלָשמ רֶבָּד םֶלְעְניאְלּ ְהיָרְבְדלְכיִתֶ המלש
 5 המלט תמְכָח תֶא אַבְשתַּכְלִמ אָרִתַו :ּהָל ריגה אל
 4 דַמָעַמּו ויָרְבִע בשומו ונהל לכָאמו :הָנֶב רשא תיבה
 רֶׁשֲא ותל םהיׁשובלמו ויקשמו םהיִׁשובְלמו ויִמְרְשמ
 ה כא למאתַו :ַחּור הב דו היהדאלו הוה תיִּכ הל
 דירְבְדיל יצְראְּב יִתְעִמְש רֶׁשֲא רֹבָּדַה תַמָא למה
 6 יִתאָבִ"רִרְֶשַא ךע םלירבדל יִתְנַמָאְָאל :ּךַתְמְכְסלִעְו
 ּףִתמְכְח תיֵּבְרִמ יִצָח ילדה אל הגהו יניע הָנִאְרת
 + יִרְשַאְו ךישְנַא ירשא :יִתְעַמַש רׁשֲא הָעומשהְדלִע תפס
 :יחְתַמְכְהתֶא םיִעָמְשו דיִמָת לִנָּפְל םיִדִמְַה הָלֶא ד ףיְִבִ
 8 "לע ּךְתִתְל סב ץפס | רֶׁשֲא ְּךורּב הלא הוה יהי
 טֵאְרְׁשִתֶא דיהלֶא תַבַהֶאְּב הלא הוהיל למל ואס
 טפשמ תושעל ךְלַמְל םֵהיֵלְע תו םלועל ודיִמְעהל
 9 םיִמְשְבּו בָהָז רכַּכ |םיִרְׂשְעְו הָאמ ךלמל ןפתַו הָהָר
 רׁשֲא אוהה םֶשבַּכ הָיָה אלו הרֶקִי ןֶבָאְו דֶאְמ בַרָל
 י רוח יַרְבִע םו :הָמלְש למל אָבְשתַּכְלמ הְָתָ
 יצע ּואיִבַה ריפואמ בֵהָו ּואיְבַהְ"רֶשִא המלש יִדְבַעו
 וג םימוגלַאה יִצעְ"תֶא ךלֶמַה שעו :הָרְקי ןְבֲאְו םיִמּוְלַא
 םירשל םיִלְב תורגכו למה תובל הְוהי-תיִבְל תֹוָלפִמ
 וג המלש ךלמהְו :הָדהְי ץֶראְּב םינָפל םֵהָכ אראל
 דבלמ הָלֶאָש רֶׁשֲא ּהָצְפַח"לְכיִתֶא אבשדתכלמל ןַתְ

 איה .הָצְרַאְל ךלתו ךפהתו ךְלמְדלא הֶאיַהְירֶשַא
 הידבעו שי .הקווק

 קרוש רחא שגד ד. 1%
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 המלְׁשְל אָּב-רְׁשַא בָהְוַה לקשמ יה :הידבעו 8
 דבל :בֲהז יִרְִּּכ שש םיִׁשש תואמ שש תָהֶא הָנָׁשַּב 4

 תוחפו בֶרָע יכלמ"לכו םיאיבְמ םיִרֲחְּסַהְו םיִרְּתַה יׁשְנֲאַמ
 המלָש ךלמה שעה :המלשל ףֶסכְו בָהָז םיִיִבְמ ץֶרָאָה וט

 הָלֵעַי טוחש בֵהְז תואמ שש טַהְׁש בה הָנְצ םִיַתאָמ
 שלש טוחש בָהָז םיננמ תואמ-שלשו :תַהָאָה הָנצַה-לַע 16

 תיִבְּב ךְלִמה םנתו תַהֲאָד ןגמה-לע הָלעַי בַהָז תואמ
 בַהְז ּוהָפִצו לד ןשדאָסּכ ְךְלֶּמַה שע ְנֶבְלַה רע וז
 םיִוָחֲאָמ אָפְּכל בהְזכ שֶבַכְו אפכל תולעמ ששו :רוהמ 9

 םכיִדמַע תֹיָרֲא םינשו תָבשַה םוקמ"לע הֶזִמּו הזמ תו
 שש"למ םש םיִדְמְל תּויִרֶא רשע םינשּו :תודיה לצָא 19
 ילכו :הכלממ"לַכְל ןכ ןכ השענאל הזמו הזמ תולַעְמַה כ

 ןונְבלַה רעידתי יִלּכ לטו בֵלְז המלש למה הבשמ יִלְּ
 כ :הָמִּאְמְל המלש ימיּב בשה ףַסָּכ ןיִא רוס בָהָז
 :רַחַא םֶדח יִדְבַע םע שישרת תוָכְלֶה לאל תנא
 ףָסַכְובֲהְז תואשְנ שישרת תנא והנאובְּת םיִנֶש שולָשל

 לפִמ המלש ךלמה לד םיִּכּותְו םיפוקו םיִּבהְנָש לג
 םיִשקְבַמ ץֶרֶאַה יכלמ לכו :הָמְכָחְו שעל ץֶרָאָה יכלמ 3

 םיָהלֲאָה ןתְנְרשא ותְמְכְחתֶא למשל המלש יִנָּפתֶא
 בַהָז ילכו ףסֶכ יֵלְכ ֹותֲחְנִמ שיא םיִאיִבְמ םֶהְו זֹובְלְּב 4

 :הָנשְּב הָנָשרַבְּד םיָהָרפּו םיקוס םימָשְב קש תומלשו
 םביסוס תיא םיִפְלֲא תעבְרַא המלשל יה הב

 בָכְרַה יֵרְעְּב םָחינְ םישרפ ףַלֶא רֶׂשֲעדםיִנׁשּו תֹובָּכְרַמּו
 -ןמ םיכְלִמַהלְכְּב לשימ יהיו םֶלְׁשהיִּב ךֵלַמַהיע 38
 למה ןתוו :םִיָרְִמ לּוכִג דעו .םיתְשְלִּפ ץראדדעו רֶהנַה גז

 ביקש ןַתְנ םיִזרַאְה תאְו םנְבֲאָ םלָשּוריִּב ףָסְּכַהדתֶא
 המלל םִיִרָצִמִמ םיקוס םיִאיצְומּו :ברל הלּפֶשַּפְדרֶשֶא 8

 -לכמו
 קווש בחא שגד ד. 1
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 29 םינורָחאְָוםיִנשאְָרַההמלשירבד ראשו :תֹוצָרָאָה"לְכְמּו
 הָיְחַא תַאובנלעו אינה ןתְנ ירבד-לע םיִבֹתָכ םה"אלַה
 ל דלמיו :טָבְנְדִּב םַעְבְרִ - הָוחְה ידעַי תוזָחְכּו ינולישה

 31 בָכְשיִו :הָנְׁש םיִעָּבְרַא .לארשידלָּבלַע םלׁשּוריִב המלש
 םַעְבַחְר למ ויִבֲא דד ריב ּוהרְבְקנויִתבֲא-סִע המלש

 :ויָתֲהַת ַנָּב
Cap. X. ° . 

 א ךיִלְמַהְל לֵאָרְׂשִי-לָכ ואב םכש יִכ הָמֵכְׁש םַעְבַחְר ְךל
 2 רֵׁשֲא םיִדצְמְב אָָהְו טְכְנְב םַעְבְִי עמׁשְכ יהיו :ותא
 3 וחְלשיו :םירצממ םַעְבְרִי בשיו ךלמה הַמלש ינפמ חרָּ
 םכעבַהְרלא ורבי !לַארׂשיײלכו םֶעָבְרי אב ולדוארקיו
 4 תובע 'לקַה הָהַעְו נלעדתֶא השקה ְךיִבְא :רמאל
 :ָּךָדְבעגו ול ןתְנירְׁשֶא דבְּכַה ולעמו השקה יִבָא
 :םבַעָה דלי יִלֶא ובושו םיִמָי תֶשְלִש דע םדלא ראי
 נפל םידמע וָהרְשַא םינקזהדתא םפבחר למה ץצנ
 בישָהְל םיִצָעוְנ םֶּתִא ךיא רמאל יח ותָיהּב ויִבָא המלש
 בוטל היהתדסא רמאל וָלֲא ורְּבַדו :רֶבָּד הָוהםְעְל

 ו םיבוט םיָרְבִּד םֶהֵלֲא ָתְרַּבַדְו םֶתיִצְרּו הזה םֶעָהְל
 רֶׁשֲא םינקזה תצע-תָא בקו :םיִמיֲ"לְּכ םיִדְבַע ָךְל
 ונפל םיִדְמְעָה ותא ּולְדְג רֶׁשֲא םידלוהדתא ץעּוהָצְעי
 זכָעָהְדתֶא רָבָּד ביִשְנְו םיִצָלו םתא הָמ םֵהָלֲא רֶמאָ
 ְיִבֲא ןְתְנ-רְׁשֲא לעֶהדןִמ לקָה רמאל יִלֶא ּורְּבּד רֶׁשֲא הזח
 הכ רמאל ותא ל רֶׁשֲא םידלי יה ותא ּורְבַדיַו :ּוניִלָע
 -תֶא דיִבְכָה ףיבָא רמאל דִיִלַא ורְבְדְרַשֶא םָעְל רמאת
 הָבַע יִָמְק םְֶלֶא רמאת הכ ּונילָעמ מ לקה הָּתַאְו ּונלְע
 יִנָאְ רבב לע םָכילע םיִמְעַה יבֲא התו :יבֲא ינְתָמִמ

 :םיִבְרְקְעְּ א םיטושב םֶכְחֶא רק יצא םכלע"לע ףיפא
Riis 0אביו  
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 רַשָאּכישלשה םיכ םעבְחר"לא םֶעָה"לְכְו םֶעְבְרָי אב ג
 למה םנעיו :יׁשלְׁשַה םויב ילֶא ובוש רמאל מַה רָבִד 8
 רֶּבַדו :םינקוה תַצָע תא םֶעְבַחְר .דֶלִמַה בזעו השק 4

 םלֶע-תֶא דיִכְכה יָא רמאל םידליה תַצעכ םֶמלא
 :םִיִבַרְקעֶב נאו םיטושּב םֶכְתֶא רפי יָא ויִלָע ףיסא יאו

 ביאה םעמ הָבְֵנ הָתָהדוּכ םַעָהלֶא דלה עַמְשדאָלְו ומ
 וָחֲא דוָּב רָּבַּד רֵׁשֲא ֹורְבִּדדתֶא הֶוהְי םיִקָה עמל =

 -אל ו אָ לֶאְרְשיילְכְו :טָבְְַּב םָעְבְרַלֶא ינולשה ו
 -הַמ רמאָלךלמַהְתֶא |םֶעָה ובישיו םֶהְל למה עֶמָׁש
 לֵארְׂשי ףיִלָהֶאְל שיא ישידבְב הָלֲחניאְָו דודב קל ול

 ינבו :וילהאל לֶאְרְשילְכ דל דיוד ךתיב הֶאְר הָּתַע וז
 : עבר םהילע דלמו הָדוהְו יַרְעְב םיבשיה לארשי

 סמל רֶׁשֲא םֶרדַהתֶא םעְבֲחְר דלג הלשיו 8
 ץמאתה םֵלְבַחְרְךְלַמַהְו תמו ןְבָא לארשידינב ובמְנר

 לֵאָרְׂשִיּועְׁשְפִ :םֶלְשורָי םּנָל הַבְכרִמַּב תֹולָעל 9
 :הֶוַה םויה דע דיוָּד תיִבְּב

 .Car. XL אי אי

 ןמָנְמו הָדהְי תיִּבדתַא ילהקמ םלָשיִרָי םעְבִחְר אבו א
 "בע טהלהל המחלמ השל רִחְב ףָלֶא םנמְׁשּו הָאֹמ

 יהיו :םעבחרל הָכְלְממַה"תֶא בישָהְל לֶאְרְשי 9
 רמָא :רמאל םיהלאָהשיא והיעמשדלא .הֶוהירַבִד ג

 :קאְרשידלָּכ לֶאְו הָדוהְי ךלמ .המלְׁשְדְב םֶעְבְחְרִילא
 -אלו ולעתחאל החי רמא הכ :רמאל ןמינבו הָדוהיְב +

 היה יִּתאַמיִּ ותיִבְל שיא .ובוש םֶכיִחֶאְםִע :טהלת
 א תָכְלִמ ובשיו הָוהְי יִרְבִדתֶא ּועְמְׁשִ הוה רָבְּדַה

 רוצָמְל םיִרָע ןְב םלשוריב םעבחר בשפ | :םֶעְבָרְוה
 :עוקתתֶאְו םֶטיִעדתֶאְ םֶהְל"תיִּבהתֶא ןְבַו :הֶדוהיִב 6
 -זרֶאְו תנדתֶאְ :םֶלְדְעתֶאְו וָכושדתֶאְו רּוצְדתיִּבדתַאְו 8

 השרמ
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 9 :הקועהתַאְו שיכלדתַאְו םִיָרדֲא-תֶאְו :ףיזתֶאְו השרמ
 ימנו הַדוהיִּב רׁשֲא ןורְבֲח-תֶאְו ןוליַאזתָאְ הערצתו
 11 םביִדיִנְנ םֶהָב .ןתינ תוְרוצְמַהְדתֶא קחו :תורוצמ יֵרֲע
 וג םבוחמרו תנַצ ריעו ריע-לכבו .!ןייוןמשו לָכַאַמ תוצא
 :ןמינבו הוה וליהו דא הְרַהְל םקזחיו
 13 "ָלְכִמ ויָלָע ובְצְיִתַה לַארׂשחלכב רׁשֲא םיולַהְו םינהלהו
 גג וכו םֶתַוחֶאו םָהיֵׁשְרִמתֶא םולַה בע :םלובְג
 :הוהיל ןהכמ זנבו םעָברי םינו"יק טָלְׁשירילְו הרה
 וט :הש רשא םיְִנעַלְוםיָריִעְשלְו תֹומְּבַל םיִנָהְכ ול"דָמעו
 18 ׁשָּכַבְל םֶכְבְלְדתֶא םנְתנַה לֶאְרשְי ימבש לכמ םהיַרֲחָאְו
 יהלֶא הוהיל ופול םלשורי ואב לאְרשי והלא הָוהְיתֶא
 17 םםעָבֲהְרדתֶא וצְמַאְיו הֶדּוהְ : תוכלמדתַא וקזחיו :םֵהיֵתֹובֲא
 הָמלְשּו דיו רד ובלה יִּכ שוְלֶש םינשל הָמלְשְִּ
 8 תלחמ"תֶא השא םעבַחר -ולדחקיו :שולש םיִנְׁשְל
 9 דלתו ישי באילָא-תב לבא ודב תומיריִדּב
 כ חלל ָהיִרַחְאְו :םקְזתֶאְו הָיְרֹמְׁשתֶאְו שועידתא םִִָּב ול
 עדה הָיְבֲא-תֶא ול דלק םולָשְבָאדתַּב הָכָעַמְדתֶא

 גו -תב הָכָעַמתֶא םֶעְבַחְר בהַאמ :תיִמלָשתאו אָתחתֶאְ
 הַרְׂשְע-הנומְׁש םישנ יּכ ויׁשְנליפו ֹוׁשְנ"לְכִמ םולָשְבַא

 םנְּב הָנמְׁשּו םִרְׂשִע דָלֹוַו םישש םיִשָנְליִפּו אָשְנ
 22 הָבֲעַמְב הָיבֲאדתֶא םעבחר שארל דמו :תֹנָכ םיִׁשְׁשְ
 2 "לכל וְנְב"לבמ ץרפנןְבר :ּובילמְהל כ וָחאְּב דיל
 בק תי תורצמה יִרָע לכל ןטגבו הָדּוהְי תוצר
 :םיִשָ ןוִמַה לֶאשיו ברל זומה

Cie. Alleבי  

 א הָהְי תַרֹוּת-תֶא בע ּותָקֹוְחְכּו םעבַחְר תּוכְלִמ ןכָהְּכ יה
 ג למל תיִשימֲחַה הָנְשּב ידו :ומע .לֵאָרְׂשַחלְכְ
 םעכחר 0 9
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 לֲעְמ יִכ םָכָׁשּורי-לע םִיַרְצִמְִלִמ קשיש הָלָע םָעְבַחְר
 םיִׁשְרְפ ףלא םיִששְכּו בכר םיתאמּו ףֶלֲאְב :הוהיָּב
 םבָייִּכְס םיכול םִיַרְצִממ ֹוּמַע ּואָבֹירְׁשֲא םֶעָל רֶּפְסִמ ןיִאְ
 אביו הדוהיל רֶׁשֲא תורצמה יִרָעתֶא כלו :םישוכו

 םבְֶבִחְרְלֶא אָב איבנה הָיעמְשו :םֶלֶשּורידדע ה
 רמאיו קשיש ינפמ םלשורידלע ּפְסֲאְנ-רׁשֶא הדּוהייִרָשְ
 יִתְבְזָע אחא יִתא םָתְבֹוע םֶתֵא הוה רמָא-הכ בל
 ורָמאָ ךלמהו לארשיהירש ונָכַַו :קשישידוּב םֶכְתֶא
 הָוהְידרבְד הָיָה ועְנכְנ יכ הָוהְי תואְרְבּו :הָוהְי | קידצ
 קבהל ית םתיִחשַא אל וענכנ רמאל | היְעמְשלא
 :קשישדדוב םלשוריב יִתָמֲח ךֵּתִאלְו הַשיִלְפל טַעְמָּ
 תרוכלממ תדובעו יתְדובָע ּועדיו םיִדְבְעל ולווה יִכ
 טבלשורירלע םירְצמיְָלמ קשיש לעו | :תוצְרֶאָה
 -תֶא דְלִמַה תיב תורצאהתַאו הָוהְידתיִּב תוָרְצֲאתָא חכו
 :המלש הָׁשְע רֶׁשֲא בלוד נגָמיתֶא הקו חקל לכה
 "לע דיקפהו תשחנ יגגמ םהיתחת ֹםעְבַחְר ךלמה שו

 -יִּדִמ יֵהְיו :דלמה | תיִּב חַתָּפ םירמָשה םיִצָרָה יִרָש די גג
 זבובָשָהְו םּואָשּו םיִצְרה ּואָּב הוהי תי ךלמה אב

 אלו הָוהיףִא לממ בש וטְגְכהְבּו :םִצְרָה אָּתַלֲא =
 :םיבוט םיִרְבְד הָיָה הָדהיְכ םו הָלְכְל תיִהְׁשַהְל

 -יִּכ למ םלשּוריב םֶעְבַחְר למה | וֲהְתִיו 13
 הָרׁשְע עבשּו וכלמב םעבַחְר הש תַחֶאְו םיִעָּבְרַאְדִב
 םושל החי רַחְבְדרְשִא ריעה םלְשוריב ךְלִמ | הָנְׁ
 ;רָמֲע) ומַא םעו לארשו ָמְבׁש לכמ םָׁש מָׁשיתֶא

 -תֶא שוְרְדְל ובל ןיכה אֵל יכ עֶרָה שָעַו :תִנֹמַעָה 4
 םםיִנֹורֲהֲאָהְו םיִנשאָרָה םֶעְבַחְר יִרְבַדְ :הָוהְי ומ

 הזחה ודעו איֵבְנַר הָיִעְמש יִרְבְדְּב םיִבּותְּכ םהאלַה
 :ביִמּוה"לָּכ םַעְבְרִיו םַעְבַחְר תֹוִמֲהְלַמּו ׂשהְתַהְל

 בכשיו
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 6 למת דְִּד ריִעְּב רק ויִתבָאיסִע םֶעְבַחְר םַכְׁשנ
 :יָתֲחַח ונָּב הבא

 ײ .Car. XT תי

 א = לע הָיְכַא ךלמיו סעְבְרְי ךלמל הָהְׂשע הָנֹומְׁש תָנְׁשּב
 ג והיכימ מא םשו םלְשּוריִב למ םִנש שלש :הָדוהְ
 ןיבו היבֲא ןיּכ הָתַה הַמֲחְלַמּ הָעְבגְדִמ לָאירוא"תב
 5 הַמָחְלִמ ירו ליב הָמָחְלִמהתֶא הָיכַא טאו :םַעְבְרִ
 הַמָחְלִמ מע רע םעְבָרְְו רּוחְּב שיא ףֶלֶא תִֹאַמעַּבְרַא
 +םֶקְו | לח דֶּבִג דּחְּב שא ףֶלֲא תִֹאַמ הָנמְׁשּב
 רֶמאֹו םִיָרְפִא רַהְּב רשא םירמצ רהל לעמ היבֲא
 ה ו הָוהי יפ תעדל םכְל אלה :לֶאְרָשיכְו םַעְבְרִי ינועמש
 ול םלועְל לֵארְׁשִי-לע דיורל הָכְלִמִמ ןָנ לארשי והלא
 8 הָמלַש דָבַע טָבְנְרְּב םַעְבְרִי ם טק :חַלָמ תר ונְבְל
 ז םםיִׁשְנֲא וילָע וצו :וינדֶאדלע דרמיו דוד
 הָמלְשּ .םעבחר--לע וצְמאָתַו לעלב יִנְּב םיקר
 :םבָקיִנפל הָאִחְתה אָלְ בבר רענ הָיָה םִעְבַחְרּ
 8 ךֶיָּב הֶוהְי תֶכְלִממ נפל ן וַחְתַהְל םיִרָמִא םָתַא | הָּתַעְו
 הֶשַע רֶׁשֲא בֵהָז יִלְָע 1 טכמע בֶר ןומָה םֶּתַאְו דוד נב
 9 הוי יגְַפדתֶא םִּתִחדַה אלה ;םיקלאל םֶעְבְר םֶכְל

 הָיָה הָעְבַש 2 סלי קבב רַפְּב ו אלמכ אַ
 י יהנבוע אל וניקלֶא הָיהְי ּונֲחנֲאו :םיקלֶא אָלְל ןהכ
 :תֶכאְלְמַּב םַולהו ןֵהַא נב הוהיל םיִתְרְשִמ םיִיָחְכ
 וג םֶרָעָּב םֶרָעָבּו רֶכֹבַּכירָקַּּ תל הוהיל םיִרָמְקַמּו
 תרונמּו רוהטה ןהלשההלט םֶחָל תֶכְלַעַמו .םיִמָסְדתְרְטקּ
 וְחְא םיִרְמְׂשיִכ .בֶרָפְּב בֶרָעְּב רעֶבל היִתְרִו בָהְזה
 ו הגו :ותא םֶּתְבַע םּתַאְו ּוניהְלֶא היה תֶרָמְׁשִמתֶא
 עיִרָהְל הָעּורְתַה תוְרצְצַַו וגֲהְכְו םיִהלֲאָה ׁשאֹרְב ונָמִ

 םכילע



DAA 1344613. 141/,רי וע  : 

 םֶכיִתְבֲאדוהלֲא הוהידמע ומח קתדלא לארי נָּב סכילע
 אבל בְראָמַהְ"תֶא בפה םֶצְבְרַ :והיִלְצַה אליק ו

 =ֶהיֵרֲהֲאִמ .בֶראמהו הָדיהְי נפל הנ .םקירחאמ
 וקֲעְצִו רֹוחָאְו םִנָּפ הָמְהְלמַה םֶהְָל הנהְו הָדּוהְי ונפיו 4
 שיא וערװ :תֹורצצהכ םירצצהמ  םיִנָהְכהְו הוהיל וט

 ץכעְבְרְיִתֶא ףגנ םיהלאהו הָדּוהְי שיא עירהב יהוו הדוהי
 לארשיהנְב וסוננ :הֶדּוהיו הובא ינפל לֵאָרְׂשלְכְו 6
 ומעו היבֲא םֶהְב וכו :םֶדָיְב םוהלא םתיו הָדּוהְי ינפמ וז

 שיא ףָלא תואמדשמָה לאְרשיִמ םילֶלַח ולפיו הבר הָכַמ
 הָדּוהְי ינְב וצמָאו אידה תַעְב לארשיחנב ועְנָכיו :רּוחְב 8
 ירחא היבא ףדריו :םַהיִתוְבַא יהלֶא הוהיהלע ונעשנ יכ 9

 ָהיַתְּּבדתֶאְו לאדתיב"תַא םיִרָע ממ דכליו סֶעְבְרְ
 רַצְע--אְלְו .:ָהיִתְנְבּו ןורפעדתֶאְו ָהיְתונבדתֶאו הָנָשידתַאְו
 :תמיו הוהי והפניו ּוהיבָא ימיב דוע םַעְבְרָי ַחְכ
 זכיִרְשע דֶלהָרשַע עברא םיִשְנולדאשו והיבא קזחתיו

 ויכרדו הָיבא יֵרְבּד רֶתָיו :תֹנְּב הָרָשָע ששו םיִנָב םיִנשו 2
 הָּיְבֲא בָּכָשיַו ודע איִבָנַה שָרְדִמְּב םיכותכ ויָרְבדו 3

 ויָתְחַּת ונְב אָסֶא ךלִמיו דיוד ריעב ותא ּורְּכְקִו ויֵתֹבֲאדםַע

 :םִנָׁש רשע ץֶראָה המקש ויִמָּב
 6% ד ל

 -תֶא רַסָו :וָהלֲא החי ניִעְּב רָשָיַהְו בוטה אָסֶא שעת א ג
 -תֶא עדו תוכצמַהדתֶא רֵּבְׁשִו תֹומְכַהְו רָכנַה תָֹחבְמ

 יהְלֲא הָוהְיתֶא שוחדל .הרוחיל למאה :םיִרְׁשֲאָה 3
 יֵרְע-לְּבִמ לס :הָוצמַהְו הָרותַה תושַעלְו םֶהיִתוְבִא 4

 רַכְלְממַה טֶקְשּתַו םִנָמַהַהיתֶאְו תומְּבַהתֶא הוה
 ךןיִאָוֶרָאָה הָמְקְׁשיִכ הָדּיהְיִב הָרּוצְמ יָרע ןָב :ונָמְל ה
 רֶמאַֹו :ול היה נֵהיְּכ הּלֲאָה םִישּב הָמָחְלִמ ומע <

eT -הדוהיל  
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 םילָּדנמּו המוח בָסָנְו הָלֵאָה סיִרָעָהְדתֶא ו הנבנ הדיהיל
 -תֶא ושר יִּכ ונפל ץֶרֶאָה נדע םיחירבו םיִתְל
 וחיל נכנ םיָבִמ טל הנ ּטְׁשלְד ּועַהלֶא הוה

 ז שלש הָדהיֵמ חמרו הנצ אשנ ליח אַסֶאְל יהיו
 םכיתאמ תֶׁשָכ יכרדו ןנמ יִאשנ ןמיְנבמּו לא תואמ

 8 חַרְז םֶהיֵלֲא אציו :ליֲח יֹובג הלאדלכ ףַלֶא םינומשו
 אבו תואמ שלש תֹובְּכְרַמ םיִפלֲא : ףֶלֶא ליחב ישוכה
 9 אָיְנְּב המחלִמ .וכרעוו ונפל אָסֶא אציו 1הָשרמדדע
 י ףמאיו והלא הוהידלֶא אָסֶא ארקיו :השרמל הָתָפֹצ
 הזהי .נרט הפ :ןיאְל בר ב רעל: מעקא הוה
 רוה ןומָהָה-לע ec ףמשבו ּנַעׁשנ דילעדיכ נו בלא

 תו מ :טינא ךמע רצעילא התא יעחלא הוה
 יסיו הָדּוהְי נפלו אָכֲא נפל  םישּוכהדתֶא הוה
 ו לפיו ררנלדדע ימע-רשַא םעהו אסא םפדרו :םישוכה
 נפלו הוהידינפל ורָבְׁשנהכ הָיְחְמ טהליאל םישוכמ
 13 םירְעָה-לכ תֶא וכװ ?דאמ הבְרַה לש ואשיו ודנחמ

 -קֶכיתֶא זכו םהילע הוהידדחפ הָיְהְדיִכ רֶרג תביִבְ
 4 ָּכַה הָנְקִמ ילֵהָא-סנו :םִהָב הָתְיָה הָבַר הָוכיְּכ םיִרְעַה
 :םלְׁשּורי ובשינ םילמנו ברל ןאַצ ובשיו

 ומ .Car. XV וט
 א ינפל אצ :םיהלֲא חור ויְלָע הָתיָה דדועְדְב ּוהירזעו
 זוהי ןמינבו הָרוהילָכ אסא ינועמש ול רמאיו אָמָא
 דטבִאְו םֶכְל אצמי והשרְדתדדםאְו ומע םכתויהב םֶכְּמַע
 3 ואָלְל לארשיל םיכר םיִמיו :םֶכִתִַא בֹועָי והָבּועַּת
 + ולרַצַב בש :הָרות אלל הרומ ןהפ אלל תַמָא יהלֶא
 ה םביִּתְעְבּ :םהֶל אצמיו והשקביו לארשי יַהְלֶא הוהידלמ
 -לָכ ל תובר תומוהמ יכ אָבֹלְו אצויל םולָׁש ןיא םֵהָה
 6 םםיהלָאײיִּכ ריִעְּב ריִעְ יונב"יוג ּוִתּתְכְו :תוצְראָה יִבְשי

 םממה 85



 .CAP 15. 16 וט ומ ב םימיה ירבר 16

 שי יּכ םָכיִדְי ופְרידלַאְו וקזח םָתַאְו :הָרְצְילְבְּב םֶמָמָה ז
 הָלֲאָה םיָרְבְּדַה אָסֶא עמְשכְו :םָכְתַלְעְפַל רֶכְש 5

 -לְּבִמ םיצוקשה רבע קֹוהְתַה איבה דָדֹע האּובְגהְ

 זיִרפֶא רהמ דל רשא םירָעָקְדמו ןמִָנבּו הָדוהְי ץְרֶא
 ץֿבקינ :הָוהְי םלוא ןנפל רֶׁשֲא הָוהְי חבְוְמ-תֶא שדחוו 9

 הרשמו םיִרפֶאְמ םֶהָמַע םיִרָנַהו ןמִנבּו הָדּוהְילָּכדתֶא
 הָוהְייכֶתאְרּב ברל לארשימ לע ולפי ןועְמׁשִמּו

 תנָשל ישלָשה שְרְהְּב םלָשּורי וצְבְקִנ = מע וָהְלֶא י
 אוהה םיְּב הָוהיל ָחָּבְַו :אָסֶא תוכלמל הָרָשָעַשִמִמ וו

 :םיפְלֲא תעְבש ןאָצְו תואמ עָבָש רָקב ואיִבַה לָלֶשַהְדִמ
 -קֶכְּב םָקיתובא יהלֶא הָוהידתֶא שורדל תיִרְּבַב ואבו ול

 הלא הָוהיִל ׁשֶרְדי-אְל רֶׁשֲא לכו :םֶשפְנילֶכְבּו םֶבָבְל 33
 :זרָשאידע שיִאמְל לודָנדעו ןטקךמל תמי לֵאָרְׂשי

 :תוְרפושְבּותורצצְחבּוהעורתבּולודגלוקְּבהְוהילּועְבָשיִו 4

 ועָּבְשִנ םֶבָבְל"לְבְב יכ הָנּובְׁשַה-לַע הָדּוהְייִלָכ ּוחָמׂשִַו וט
 -בז- 1 זכָקְל הָוהְי חנו םֶהָל אָצְשַו והשקב םגֹצְרחלֶכְבּ

 הָריִבְנִמ ּהָריִסַה ךְלִמה אָמִֶא | םא הָכֵעַמ-םנְו :םיִבָסִמ 5
 הָּתְצַלְפִמ-תֶא אָסֶא תֵרְכו תֶצְלִּפִמ הרשאל הָתְשעְדרֶשַא

 לאַרְשימ ורסיאל תֹומָבַהְו :ןורדק לחְְּב ףרשינ קד וז
 בָא ישדקדתא אָבִיו :ויְמילְּכ םֶלֶש הָיָה אָמֶאְדבַכְל קָר 8
 אל הָמֶחְלִמּו ::םיִלָכְו בה ףַסְכ םיִהלֲאָה תי ויִשְדְקְו 9

 :אָמֶא תוקלמל שָמָחְו םישלשדתנָש דע הָחָיַ
 .Car. XVI ומ וט

 דךְלִמ אָׁשִעַב הָלָע אָסֶא תֹוָכְלַמְל ששו םישלש תַנָשְּב א
 אָבָו אצוי תַה יתקבל הָמָרָהדתֶא ןְבָו הָדּוהְיילַע לֵאָרְׂשִי

 תיכ תורצאמ םָהָ ףֶכְכ אס אֵצו :הָדיהיְדְלִמ אָכָאְל *
 בשויה םרא ְּךֶלַמ דַדָהְּב"לֶא חלשוו ְךֶלמַה תיכו הוי

 בָא ןיכו יִכֶא ןיכו ךכו יב תיִרְּכ :רמאל קְׂשָמְרדְב *
 הנה
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 אָׁשְעכיתֶא ףַתיִרְּב רַפָה ךל בה ףֶסכ ךל יִּתְחלָׁש הּוה
 4 ַדְלַמַה-לֶא דַדָדְְּב עמְׁשַו יִלָעַמ הל לארשי למ
 לארי יִרָעְדלֶא ול-רׁשֲא םיִלְיֲהַה יְׂשתֶא חלשיו אָסֶא
 תוְנְּכְסִמלְּכ תֶאְו םימ לבא תא ןִדדתֶאְו ןַײע-תֶא וכי
 ה הָמְרְהתֶא תֹונְבִמ לח אָשִעְּב עמְׁשּכ יהיו :יִלֲתְפנ יִרֲ
 ; דלָּפ"תֶא חַכָל ךֶלִמה אָכֶאְ ותְכאְלְמתַא תַבְׁשיו
 . הֶנָב רשא ָהיִצעהתַאְו הָמָרָה נבַאדתַא ואש הוה
 ז תֵעָבו :הָפַצַּמַה-תֶאְו עבגזתֶא םֶהָּב ןְבּו אָׁשְעַב
 רָמאֹו הָדוהְי למ אָסֲא--לֲא הֶארַה יננח אָּב אוהה
 והלא הוהי-לע תנעשנ אלו םרא ;ּדָלַמ"לַעְדְנעָשהְּבויְלא
 ג םישוכה | אלה המ םֶרֲאידלְמ ליח טלמנ ןפלע
 דאמ הברהל םיִׁשְרְפְלּו בְכְרְל ברל ליל יה םיבולהו
 9 תֹוטמְשִמ ויניע הוה יכ :דיב םִנְתִנ הָוהידלע ךעעְׁשַהבו
 -לע לכס וילא םלֶש םְבבְל"מע קוחתהל ץֶרָאָה"לִכְּב
 י -לֶא אָסֶא םעכו :תומחלמ ָךִמַע שי הָּתַלַמ יִּכ תאו
 תראז-לע ומע ףעוביִּכ תֶכפַהִמַה תב והָנְתַו הָאֹרָה
 גז אאָסָא יִרְבִּד הנַהְו :איַהַה תַעְּב םַעְהדְדִמ אָסֶא ץצרוו
 םיִכְלמַה רפסילע םיִבּותְּכ םִנַה םִנרֲהֲאָהְו םיִנוׁשאָרָה
 וג ?בישולש תנשב אסא אָלֲחיַו :לֲאָרְׂשְו הָדּוהְל

 לכיס לח הלל ויל והטלמל עשה
 וג יָת אָסֶא בפשיו :םיִאְפְְּב כ הָוהְיתֶא שָרְדאָל
 4 וָתֹרְבַקְב ּוהָרְבִקִַו :וֶכְלִמְל תחאְו םִעְּבְרַא תֶנְשּב תָמָו
 אלמ רֶׁשֲא בָכשמב הְביִּבְׁשו דוד ריעְּב ול"הְרֶּכ רֶׁשֲא
 לפְרְׂשִפ הָשעמ .תחקרמְּב םיִחָקְרִמ םינו םיִמְׂשְּב
 :האמל-דע הָלֹודְנ הָפַרְׂש

 ױ .Car. XVII זי

 2 א ךןְתַַו :לֶאָרְׂשִ-לַע קוחתיו ויִתְחּת ּנְּב טפשהְי ךְלִמִ
aליח  

 קיספ אלב איינ צץ. ₪.
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 הָדוהְ ץֶרֲאְב םיביצנ ןתוו תוְרְצְּבִה הָדּהְ יִרְילכּב לוח
 רשע הָוהְי יהו :ויָבֶא אָסֶא דכְל רֶׁשֲא םיִרְפֶא יִרָעְבּו 3

 שרד אָלְו םינושאְרַה ויִבָא דד יִכְרדְּ לה יִכ טפָשוהְ
 אלו ל ויָתוְצְמְבּו שֶרִּד יבא יהלאל כ .:םיִלָעְּבִל 4
 נתי .ודָיְב הָכְלַמַמַהתֶא היי ןכו :לארשי השָעִמַפ ה

 :ברל דובכו רשע ולדיהיו טפשוהיל החְנמ הָיהְילָכ
 -זרָאְו תומְּבַהדתֶא ריפה דועו הָוהְי יִכְרדְּב ובל הגו 6
 חלש וכְלְמְל שולש תַנׁשַבּו :הָדּוהיִמ םיִרְׁשֲאָה ז

 ּיְכיִמְלּו לַאנתנלו היְרכולְו הידבעלו לימְְבְל וירשל
 והָיְנַתנּו ּוהיְעַמְׁש םְלַה םֵהָמִעְו :הָדּוהְי יִרָעְּב דַמלְל <

 והיכוטו והינדאו תוהו תומירמשו לארשעו והידבה
 :םֶנָהְכַה םֶרוהְו עָמְשיִלֶא םקְמעְו םָולַה הינְרֲא בישו

 יִָע"לְכְב ופסוו הוהי תר רֶפְפ םֶהְּמְִו הָדהיב ודל 9
 תּכְלְמַמ"לִּכ לע הָיהְי דחפ ויהיו םֶעְּב ודְמַלְוַו הדוהְי
 :טפָשוהויםע ּומֲחְלִנ אָלְו הָדּוהְי תָביִבְס רָשֶא תֹוצְרֲאָה

 םג אשמ ףסכו הָחְנמ טפשוהיל םיִאיִבְמ םיִּתְשְלָּפְדִמו ג
 עַבְׁשְו םיפלא תעבש םיִליִא ןאצ ול םיִאיִבַמ םיאיבְרַעַה

 יהיו :תואמ עבשו םיפְלַא תַעְבש םישיתּו תואמ ו
 תזְריִּב הָדּוהיִּב ןָבָ הֶלַעַמְלִידִע לדג דלה טפו

 קדדוהי יָרְעְּב ול הָיָה הכה הָכאְלִמו :תונְּכְסִמ יִרָעְו 8
 הָלֵאְ :םלשוריב לי יִרובִּ הַמָחְלִמ יֵׁשְנֲאְו 4

 רשה הֶגְדַע םיפְלַא ירש :הדוהיל םהיִתובא תיבל םֶתּרקּפ
 ורידלעו :ףלֶא תֹואַמ שלש ליה יִרֹובְג מע ומ
 לדי-לעו :ףַלֶא םינומשו םִיִתאָמ ומעְו רשה ןנָהֹוה 6

 רג ףלא םיִתאַמ ומעו הוהיל בָדנְתִמה ירבזדּפ הָיְסמע
 תשקחקשנ ומ עֶרילֲא לוח רו ןמָינכְךמו | :לְוָה וז
 םינומשוחהַאמ ומָעְו דָבְזוהְי ו ודיילעו :ףלַא םיתאמ ןגמו 5

 ףלא הק א
v,4,ױק תומרימשו +. 8. קוב ץמל  
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 9 ךלֶמה"תֶא םיִתָרָׁשְמַה הָלֶא :אָבצ יִצּלֲח ףַלַא
 ;הָדָעיהלְבְּב רֶעְבמַה יֶרָעְב למה ןתָשַרֶשַא דבָלַמ

 '.Bk CaPeXVIE יחי

 2 א רו :בָאָהַאל ןתחתינ בֶרְל דֹובְכְו רשע טפשוהיל יהיו
 ןאַצ .בָאְקַא ולדחבזיו ןורמשל בֵאָחַאלָא םנָׁש זקל
 תֹמְדילֲא תולעל :המיס מְע-רְׁשַא םעלְו ברל לב
 3 ךלמ טפשוהי-לא לֶארשיזדלמ | בָאְחַא רמאוו :העלנ
 ףומָכ יִנמְּכ 5 רֶמאֹו דַעְלִג תַמָר ימע ךלתַה הָדּוהְי
 4 למלא טפָשוהי מאו החלב ו ל ימע ד ני

 הלא רמו שיא תֹואמ עבְרַא םיאיבְנהתֶא ו לאש
 הָלָע ּורמאו לדחֶאדםא הָמָחְלִמַל דַעְלִג תמְרְ"לא ךלנה
 6 הפ ןיאה טָפָשוהָי רמאיו :דְלֶמַה ריב םיִהלֲאָה תי
 ד ןלָאָרשי-דלמ רמו :ותאמ הָׁשְרְדְו דול הוהיל איבנ
 ותאָמ הָיהיתֶא שורדל רָחֶא-שיִא דע טפְׁשוהיהלָא
 וימלְכ יִּכ הָבוטְל יִלָע אָפְנְתִמ וא יִּכ והיתאנש יא
 רמאזלַא טֿפׁשוהי מאב אלמיִדַב ּוהיְכיִמ אוה הָעְרְל
 8 רמא5 דֶחֶא םיִרְסלֲא לארשי ךלמ אָרְקיו כ למה
 , דףלמ טפשיקיו לאְרשי ךלמו :אָלְמִיִָּב ּהָכִמ רהמ
 םיבשויו םידּב םיִשְּכְלַמ ואָסְּכִ-לַע שיא םיבָשוי הדוהי
 :םהינפל םיִאְּבְנתמ םיאיִבְנהלָבו ןורמש רעש חַתַּפ ןֶרֹוב
 י רָמָאהְכ למאי לורב ינרק הָנַעְנְּכְדִב והיקדצ ול ט שעיו
 וג םיאיבנה-לכו :םתולכרע םראדתֶא הגנה הלַאב הוה
 דיִּב הוה ןַתְנְ הָלָצַהְו דעלג תמר הלע רמאל ןּפ םיִאְבִנ
 וג ּיִלֶא רַבּד והָיִכיִמְל ארל \ ךלה"רשא ךֶאְלמהו :דלמה
 דיהיו ךלמהדלֶא בוט דַחָאדהַפ םיִאיִבְִה ירְבִד הנה רמאל
 ו דוח והיְכיִמ דָמאָו :בּוט תְרְכְרְו םהמ רקאָּכ רד אנ

 הוהי טהרה ר
 ירק היכמ ץ, 8.
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 "לֶא אבו :רבַדֶא ותא יהלֶא רמאיירְׁשֲא-תָא יכ הוה <
 דעְלג תָמְריִלֶא ּךלנָה הָביִמ ויִלֶא ּךְלֶמה רֶמאֹו ְךְלֶמַה
 :םֶכְריְּב נֲתנְו וחיִלְצהְו לע מאיו לָדְרֶאדסַא הָמָחְלַמַל

 רֶׁשֲא ְּעיבׁשמ ִנֲא םיִמָעְפ הָמַּכ-רַע ְךֶלֶמַה ֹוָלֲא רֶמאָ וט
 -תֶא יִתיִאָר רֶמאֵֹו :הָוהְי םשָּב תָמָא קר יִלֲא רבְדְתאְל
 הער ןָהְלְיִא רֶׁשֲא ןאצפ םיִרָהָה-לִע םיִצופְנ לֵאָרְׂשִיײלְּ
 :םֹולָׁשְּב ֹותיִבְלהׁשיִא ּובּוׁשי הֶלַאְל םינדָא-אל הָוהְי מא

 -אָל לא יִתְרַמָא אלה טַפְשוהְיילֶא לאְרשי"דלמ רָמאַָו וז
 עְמש ןְכָל רֶמאֹו :עֶרָלְטַא יִּכ בוס יִלָע אֵּבְנֲתי 5

 אָבְצ"לֶכְו ואסכילע בשוי הָוהייתֶא יִתיִאָר הָודי-רבְד
 ימ הודי רֶמאֵו :וקאמשו .נמָידילע םידָמל משה ו

 דעלנ תַמְרְּב לפיו לע לֵאָרְׂשִיְלִמ םָאְחַא-תֶא הָתפי
 דמעיו ַחּורָה אציו :הָכָּכ רמא הוו הָכָּכ רַמא הֶז רֶמאַֹו כ

 :הּמְּב וילא הָוהְי רמאו ונקפא ינא רָמאָמ הוה נפל
 רֶמאֹו וָאיִבְ"לָכ יִפְּב רקש ודל יִתיָהְו אצא רמו

 הָוהְי ןַתְנ הנה הָּתְַו :ןכ"השעו אֶצ לָּכּותְְנְו הָּתַפְת 5
 :הדעְר לע רכד הןהיו הָלֲא ֵאיִבנ יפּב רקש חור

 רֶמאיִחְלַהְילַעּוהְיְכיִמתֶאךינ הנֲענְכְִב ּוהָיִקְדַצ שנו 5
 רַמאָיַו :ךְתא רד יִּתאְמ הָוהזחור רֶבָע ךרדה הָזיִא 4

 רָדָחְּב רֶדָח אֹובְּת רֶׁשֲא אוהה םִיַּב הָאר דנה ּוהָיְכיִמ
 והָביִשַהְו והְיָכיִמ-תֶא וחק לֶאְרְשַי ךלִמ רֶמאַֹו :אָבָחַהְל הב
 הָּכ םָּתְרֹמֲאְו :ּךְלֶמהְהְּב שָאוידלֶאְו רעָה-ְרׂש ןומָא-לא ₪

 ץחל םֶחָל הְליִכֲאָהְ אָלָכַה תיב הֶו ומיש ךְלְּמַה רֶמָא
 בישדםא ּוהיְכיִמ רמו :םֹולָׁשְב יבוש דע ץחל םִיַמּו זז

 זביִמִע ּועָמַש רֶמאֹו יִּב הָוהְי רכדְדאְל םולָשְּב בּושָת
 הָרוהְיְּדְלִמ טפשוהיו לֶאְרְשידִלִמ לע :םֶלָּכ 8
 שפחתה טָפְׁשֹוהי-לֶא לֶאְרשידלִמ רָמאידָעְלִנתְמְרלֶא 9

 אובו מש אבה 1 יש
 קייב ץמק + 1
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 לֵאָרְׂשִי ךלמ שפחתיו דיַדְְּב שכל הָתַאְו הָמְחְלמַב אָֹבָ
 ל -רָׁשֲא בֶכְרֶה יִרָשתֶא הָוצ םרא ךלִמו :הָמֲחְלמב אבו
 -תֶאדא יִּכ לחנהזתֶאו ןט ןטקה"תֶא ומַחְלת אָל רמאלול
 וג טָפְשיִהיתֶא בֶכְרֶהיִלְש תוארכ יהיו :ודבל לארשי למ
 קעז םֵחְלַהְל וילָע וס אוה לֵאָרְׂשִידלמ ורמָא הָמַהְ
 גג תואָרכ יהו :ונממ םיִהלֲא םָיִו דר הו טפְשוה
 :ויָרָחַאמ ובושיו לארשי ּךלֶמ הָיָהיאְל יִּכ בֶכָרָה ירש
 33 םיִקָבְּדַהְזיְּב לֵאָרְׂשִיְדלַמ"תֶא דךיוומתל תֶׁשָקבְדַׁשִמׁשיִאְ
 ךמ ינתאצוהו ידי ךפה .בָּכְרְל רמאו ןירשה בו
 4 ךְלָמּו אוהה םוב הָמָחְלמַה לו :יִתיִלֲחֲה יכ הנחמה
 תמו בָרעָהְדדַע םֶרא חכנ הָבָכְרמַּב דימעמ הָיָה לארי
 שְמׁשַה אב תעְ

. CAP ATK 

 א :םֶלְשּוְרִיִל םולָשְּב ֹוָתיֵב"לֲא הדָוהידךלמ טפְׁשֹוהְי בשיו
 למה מאו הןחה לגהדב אוי ונָּפלֶא אציו 2

 ;תאֹובו בהאת הוהי יאנשלו רעל עַשְרְלַה טָפָשּוהְ
 ג ָּאְצַמִנ םיבוט םִרְבְּד לֵבֲא :הָיה ינפלמ ףצק לע
 שרדל ּךבָבל תניכַהְו ץֶרֶאָהְדִמ תורשה ּתְרַעְביִכדמִע

 םֵעָב אציו בשו םֶלְשוריִב טָפְשוהְי בש = :םיִהלֲאָה 4
 יהלֶא הוהידלא םבישיו םִיַרּפָא רהדדע עבָש רָאבמ
 ה הדוה ירע--לכב ץֶרֶאְב םיטֶפש דמעװ :םֶהיֵתֹובֲא

 םתאדהמ ואר םיטפְשַה-לֶא רֶמאּו :ריעו ריעל תורצְבַה 6
 רבדב םָכָמעֶ הוהיל יכ וטפשת םֶדֶאְל אל יִכ םישע
 ז דיִכ ושעו ורמש םכילע הָוהידדחפ יהי הָתַעְי :טּפָשמ
 :דַחְׁשדהַקִמּו םנָפ אש .הָלֹע וניהלֶא הָוהחםע יא

 םיִנָהְּכַהְ םיילה-ןמ טפשוהי דימַעָה םלשוריב םגו 8
 ובשיו בירלו הָוהְי טפשמל לאְרשיל תובָאָה ישארמו

 :םלשורי שמ ירורר יש
ATO. 
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 הוה תַאְריְב ןושעה הָּכ רמאל םֶהיִלְע וצו :םֶלָשּורִי 9
 כיל אובָוזרשַא .םיִרלְכ :םֶלָש בָבְלְבּו הָמֲאָב י

 הָריְדִיב גדל | םֶדְיִכ םַהיִרָעְב םיבשיה | םֶכיִחַאְמ
 ומָשִאְי אָלְו םתא םִּתרהְוהְו םיטְפׁשמְלּו םיקחל הָוצמְ
 אָלְו ןושעת הָּכ טָכיחָא-לע םכילע ףֶצָק"היָהְו הוחל

 רַבְּד לכל םֶכילַע שאה ןהכ והירמַא הנהו :ומשאת וג
 ילָכְל הדוהותיבל דינה לאפמשידב והידבח הוה
 יקיו ושנת וקוח םָכינְל סולה םיִרׁשְשְולמַה-רַבְד
 :בוטהיםע הוה
 .CAP. XX כ כ

 ו טבקמַעְו ןומע ינְבּו בָאֹומדנְּב ּואָּב ןכדדירחא יהיו א
 טולי ואביו :הָמְהְלמַל טָפְׁשוה-לִמ םינומטָהַמ 5

 זוהו םֶרֶאְמ םיל רבעמ בר ןומה לע אָּב רמאל
 -תֶא טְפׁשֹוהְי ןתו ארו :יִדְּג ןיע איה רֶמִּת ןֹוצְצַהְּב 5
 וצבקיו :הָדּוהְילָּכְילַע םוצדארקיו הָוהיל שורדל וונפ +

 ׁשֶקַבְל ּואָּב הָדּוהְי יֵרְע-לָכִמ םג הָוהְיְמ ׁשָקבְל הָדּוהְי
 =כְׁשוהו הדוח לֵהָקִב טְמשהְי המ הא
 יהלֶא הודי רמאיו :הָׁשָדַחַה רצָתַה ינפל הוי תיִבָּב 6

 :לשומ הָּתַאְו םיַמְׁשַב םיהלֶא אּוהדהַתַא אָלֲה ניתבא
 מע ןיאו הָרובְנ כ ּךֶדיְבּו םיוגה תִכְלִמִמ לכּב

 ץראה יבשידתא שלוה והלא הָּתַא | אלַה :בָצְיְתְִל ז
 ףבהא םהְרְבִא ערול הָנְתִתַו לארשי מע ןנפלמ תאוה

 :רמאל משל שדקמ ה | ל וניו הבדובשיו :םלועְל 8
 הָדְמַעְנ בָעְר רבה טופש ברח הער וניִלָע אֹובתבַא 9

 קעו הזה תב מש יִּ נפלו הוה תופה נפל
 ןומעדינְב הגה הָּתַעְו :עישותו עמָשתו וניתְרְצִמ לא
 םֹהָב אובל לארשול הָתתנ7אְל רשא ריעשדרהְו םאומו

x er Reםאבב  
 יי רסח צץ. +
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 :םּוריִמְשה :אָלְו םֶהיִלָעַמ ּורָכ יּכ םיָרצִמ ץֶרָאמ םָאבְּב
 וו רֶׁשֲא תש ונשרגל אובל ּוניִלְע םילמג םַה-הנו
 ופ יִנָפְל חפ נב ןיִא יִכ םכטְּפׁש אָלַה ונילֶא :ונתשרוה
 השענ-המ עדנ אל ונחנאו ונילע אבה הוה בֶרָר ןומָהָה
 5 םֶפטסְנ הוה יִנָפל םיִדְמְ הר :וניניע דיל יִּכ
 44 =ןָב הָיְנְבְרִ והרכב לאיזה :םהינְבּו םֶהיֵׁשְ
 הוהְי חור ויִלָע הָתְַה ףסִא sad ולה היְנתַמְְּב לָאיָעְי
 וט בלשי יבש הָדהלְב ּוביִׁשְקַה רמו :לֶהָּקַה ְּךותְּב
 יאְרַתלַא םָּתַא םֶכָל הָוהְי רמָאזהב שוה למה
 המָחְלמה םָכְל אל יִכ הוה םְרָה ןומְהָה ינָּפמ ןתחְתילָא
 6 ץיצח הלעָמְּב םילע םנה םלילע ּוָרְר רֶחְמ :םיקלאל יכ
 1ז בכל אָל :לאורי רכדמ ינפ לחנה * ףוסְּב םְתא םָתאָצְמו
 הָוהְי תַעּושידתֶא וארו ודמע ובתה תאֹוב םהלהל
 ואצ ירחמ ותחת"לאְו ואְריִתִלַא םלָשוריו הָדּוהְי םֶכְמַע
 18 =לָכְו הָצְרֲא םִיפַא טפׁשוהְי דו :םֶכְמִע הוה םלינפל
 זרוחתשקְל הוה ינפל ןלפנ םלשורי ימשיו  הדוהי
 19 םיִחְרָקה ינּבְדִמו םיתְקְקה ינּכְדִמ םִולה מק :הוהיל
 כ מישו :הְלְעְמְל לדג לוקְב לארשי יהְלֶא הנהיל ללהל
 טָפָשוהְי דמע םפאצבו עיִקִּת רַכְדִמְל ואצו רכב
 הוהיִב ונימאה םלשוהי יבשיו הדוהי ינועמש למאה
 21 ץַעְיְו :וחילצהְו .ויאיבְנְב ונימָאְה :ּונמָאָתְו םֶכיֵהְלֲא
 -תרדהל םיִלְלַהִמ .הוהיל םיררשמ דמעו .םעָהלֶא
 םלועל כ הָוהיל ודוה םירמאו ץולה י נָפְל תאַצְּב שד
 92 םםיבְרֲאמ | הוה ןַתָנ הלהתו הנרב ולה תעבי :ודסח
 :ּופְנְנִ הקהל םיִאְּבַה ריעשדרהְו בָאזמ ןומע נביל
 ג םםיִרֲחַהְל ריעשדרה .יבשידלמ םָאֹומּו ןומע יֵנְב ּודָמַעו
 ּורעַרְּב שיא ורע ריעש יִבְשוִיְּב םֶתולְכְכ רימשהלו
 24 -'ִכָא ו נפו .רבְדמל הפְצמַה-לַע אָּכ הָדּוהְו : תיִחְשמְל

 ןומהה



 .CAP 20.21. אכ כ ב םימיה ירבד 1354

 אבו :הָמיִלְּפ ןיִאְו הָצְרֶא םיִלְּפְנ םיִרְנְפ םֶנֵהְו ןומָהָה הכ
 שכרו ברל םֶהְב ואצמיו םלְלְשדתא ובל מע פשה
 םביִמָי ויהיו אשמ ןיאל םֶהְל ולצנו תֹודְמֲח יֵלָכּו םיִרנְפ

 עיִבְרָה םויבו :אוהדבר יּכ לְלְׁשַהקתַא םיזופ השולש 5
 וארק ןֿ-לע הֶוהידתַא יָכְרְּב םָׁשיִּכ הָכְרְּב קמִעְל ולה

 בש :םויה"דע הָכְרְּב קמע אּוהַה םוקָמַה םש"תֶא 1
 -לֶא בושל םֶשארְּכ טפשוהיו םלשוריו הדוהי שיִאילּכ

 ואבו :םהיִביואמ הָוהְי םקמשדיפ הָהְמְׂשְב םלֶשּורי 8
 הוה תיּבדלֶא תורצצחבו תֹורֹוָכְבּו םיִלְבנב בלש

 יִּכ םֶעִמְשִּב תוצראה תוכְלמִמלֶּכ לע םיִהְלֶא דחפ יהיו 9
 טפְׁשוהְי תוכְלַמ טכשתו:לארשי יִביא םע הָוהְי םֶהְלִנ ל
 הָדוהְיי טפשוהי ךלמו = :ביִבָפִמ ויַהלֲא ול הנו גג

 הגש שמחו םירשעו וכְלְמְּב הש שמחו םישלשדּב
 ףֶרְדְּב דל :יחלשדתפ הָבוע וא םש) םלֶשּוריּב ךלמ
 :הֶוהו יניעְּב רשוה תושעְל הָנַמִמ רָכיאלְו אָסִא וא

 יהלאל םֶבָבְל וניִכֲהאְל םֶעָה דועְו ורפאל תֹומָּבַה ךא 3
 םיִנֹרַהֲאְָו םיִנשאַרֶה טפשוהי יִרְבִּד רָתְָו :םֶהיִתְבַא 4

 רפס-לע הלעה רשא .יִעֲחְדְב אה יִרְבְדְּב םיִבּותַּכ םנֵה
 הדוהידדְלמ טפו רכְתֶא ןכחיִרָחֶאו :לֶאְרְשי יכלמ הל
 והְְּבְַו :תוש עישרה אוה לָארְשידל הווחא םָע 6

 טפטוהיילע הֶשִָמִמ וחהידדב ג עלא אַבגְהַר רג יז
 ףישעמדתא הָוהְי ץֶרֶפ והיוחאישע ְּךְרַחְתהְּב רֶמאָל
 :שישרת"לָא תֶקְלְל ורע אָלְו תיא ּורְבְשיו
 .Car. XXI אכ אפ

 דָי רָב ויָתבֲא-םע רבקינ ויָתֹבֲא-מִע ָפָשּוהְי בש א
 טֶפָשוהְי נב םיחאהולו  :ויקחת נב םֶרֹוהְי ְּךְלֶמַמ ל

 "לכ והיפפשו לֵאָכיִמּו והירזעו ּוהירכְת לאחיו הירזע
 הלא
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 1 םֶהיִבֲא ו םֶהָל ןתינ :לֶאְרְשיְְלְמ טפָשוהְי נב הָלא
 תורוצמ יֵרָעדִע תֹונָּדְנמְלּו בֶהְול ככל תובר תֹונָּתַמ
 :רוְכְּבַה אּוָהיִּכ םֶרהיל ןֵתָנ הָכְלממַה-תֶאְ הָדּהיִב

 4 =לָכתֲא גרֲהיו קזחתיו ויבא תָבְלְמְמלַע םֶרוהְי םקו
 ה האש םיִתשּו םישלשדּב :לאְרְשי ירשמ םגו בָרְחְּבויחֶא
 6 ךליו :םָלְׁשיְיִּב למ .םיִנֶש הָנֹמְׁשּו יכְלְמּב םֶרוהְ
 תב יִכ בָאָהַא תי ושע רשאפ לארשי יכלמ | ְךֶרָרְּ
 7 -אָלְו :הָוהְי יניעְּב ערה שעו הָשֶאְל ול הָתָה בֲאָהַא
 תררְבַה ןעמל דינה תיבת תיִחְׁשַהְל הוה הָבָא
 וינָבְלּו דיג ול תתְל דַמָא רשאכו דיל תַרָּכ רֶׁשֲא
 5 ּוכיִלָמַַו הדוהידדי תחתמ םֹורָא עשפ וימָיּב :םיִמוַה"לְכ
 9 ִמַע בֶכָרָהלָכו וילעדסע םרוהי רבעו :ךלמ םָהילֲ
 ירש תֵאְו וָלֵא בכופה םודָאזתָא ו הליל םק יהב
 י הֶזה םויַה דע הָדּוהידו תַחָּתִמ םודָא עשפיו :בֶכְרַה
 -זרֶא .בָָע יִּכ ֹוָָי תַחַּתִמ איָהַה תַעְּב הנבל עָשְּפִת ןָא
 11 הָדוהְי יִרְהְּב תומב הֶׂשֲע אוהדסג :ויתבא יֵהֹלֲא הוה
 ו? אָב :הָדוהי-תֶא חיו םלשּורי יבשיחתא ו
 הָוהְי רָמָא ו הָכ רמאָל איבה והילאמ בָּתְכִמ ויל
 טפשוהי יכְרַדְּב תְכַלֶהִאְל רשא תַחּמ ְךיִבָא דיו והלא
 גג יכלמ לֶרַרְּב ךלפו :הָדה רלמ אַסֶא יִכְרְדְבּו דיבָא
 תונהְּכ םלֶשּורי יבָשיתַאו הדוהידתַא הגותו לארשי
 ּדְמִמ םיבוטה ְּךיִבֲא-תיִּב ְּףָהַאתֶא םנְו בָאְחַא תב
 4 יִנְבְבּו דמַעְּב הָכֹוהְנ הפנמ ףגנ הָוהְי הנה :ּתְנַרְה
 וט הָלִחְמְּב םיבר םיִִלְחָּב התא :ףָשּוכְרלְכְבו דיִשְנְבּו
 4 רעו :םיִמי-לַע םימָי ילחההמ ךיעמ ואְצדדע ףיעמ
 -לע רשא םיִבְרעֶהְ םיתשלפה חוְרְדתֶא םרוהי-לע הוה
 גז כ תֶא ופשיו העקב הָדּוהיְב ולעו :םישוכ ךָי
 -ראשנ אָלְו וישנו וינְבםנוךֶלֶמַה"תיבל אצמגה שּוכְרַה

 ול
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 ֹופְנְנ תאְזְילְּכ יֵרֲהֲאְו :ונְּב ןטק זֲהֶאֹוהדםִא יִּ ןּכ ול 8
 םכימומ | םימיל יהיו :אּפרמ ןיאל יִלָחְ ויעְמּב | הוי 19

 וילחחיסע ויעמ יאו םינש | םימיל ץקה תאצ עכו
 תפרשכ הָפְרש ומ ול ושאלו םיִעָר םיִאְלַחְתְּב תֶמו

 םינש הנומשו וכלמב הָיָה םיקשו םישלשדב :ויָתֹבֲא כ
 דד ריִעְּב ֹוהְרְבְקַו הֶּלִמַה אָלְּב ךלו םלָשוריִּב ךלִמ
 םיִכְלמַה תוְְבְקְּב אֵל
aבכ  Car. XX. 

 יכ ויתחת ןטקה ֹנְב יהָיוַחֲא-תֶא םלֶשּורי יִבָשוְי ּוכיִלֲמ א
 ךֶלְמיו הנחמל םיִבְרעָב אָּבַה דודה גְרֶה םיִנְׂשאָרָה"לְכ
 תש םיִעְבְראְדְּב | = :הָדוהְ ךְלִמ םֶרוהְיְדִב והחל

 םשֶו םֶלְשּוריִּב ְּךֵלמ תחא הָנָשְו וכְלִמְב והָיַוחְא הָנָׁ
 םָאְחַא תב יכרדפ ךלָה או"ם :יָרמְיתב וילה מא 5
 הָוהי יִנֵעְּב עָרֶה שעװ :עישְרהל וּתַצַעוי הָתְיָה ֹומֲא יִּכ +

 ויִבֲא תומ יִרחא םיצעוי וֶלדּוָה הָמַה יִכ בָאהא תב
 בָאָחַאְרְּב םרוהי-תֶא ךליו לה ם םתצעב םג :ול תיִחְׁשִמְל ה

 דעלנ תֹומְרְּבםְראדְלַמ לאזח"לע הָמֲהְלמַל לארשיךלמ
 יִכ לאְרַחְּב אפרתהל בש :םֶרוידתֶא םיִמַרָה כ 6

 ףלמ לֶאהְוְחדתֶא ימַחְלַהְּב הָמָרָב ּוהְּכַה רֶׁשֲא םיִכמַה
 -תֶא תוארל דרי הָדּוהָי דֶלַמ םֶרוהְיְדִב והירעו םהא

 זםיקלאמו :אוה הֶלחהיִּכ לאְרזיּב בָאְחֶאְְּב םֶרוהְ ד
 -םכצ אָצי ואבְבו םֶרוידלֶא אובל ּוהְוַהַא תסובת הָתְָה
 תא תיִרְכַהְל הָוחְי והשמ רֶׁשֲא שמנו אּוהְיילֶא םֶרֹהְ

 אמו באחא תיכדמע אּוהי טפְשַהְכ ילו :םָאָהַא תב 8
 יהיזהַאל םיתרשמ וִהְוַהָא יֵחָא נבו הדּוהי יֵרׁשתֶא

 אָּבַחִתִמ אה והדְכליַו ּוהיַחַא-תַא שקבו :םגֶרד 5
 ורמא יִּכ ֹוהְרְּבָקַו ֹוהָתימְ אוהל והֲאָבִו ןורְמְׂשְב

Cg CAAוב - 
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 ןיאו וָּבְבְלְדלְכְּב הָוהידתִא ׁשֶרְדחרְׁשא אוה טָפֶשּוהְיְדְּב
 י םא ידילתע :הכְלְממְל הכ רצעל והיְַהַא תובל
 עָרְזלָּכדתֶא רּכַרְַו םֶהָתַו ּהָנְּב תַמיִּכ הָתֲאָר והָיְזַחַא
 11 רק תַעְבְשוקְי חַכִתַו  :הָדּוהְי תיִבְל הָכָלְממַה
 ךֶלִמהיְּב ומ ותא םנָנתַו ּוהָיְוחַאְדְּב שָאוידתא
 והריתְסְפַותוטמה רָדָחב וְּקניִמתא ותאְוִתִתַוסיִתְמּומַה
 איה יִּכ ןהכַה עֶדיוְהי תָשֶא םֶרוהְי ךקֶמהרתְּב תעשה
 :ּוהְתְתיִמָה אל :הילתע ינָפמ ּוהְוַהַא תוחַא הָתְיָה
 12 הָילתעו םיִנָש שש אָּבַחְתִמ םיהלֶאָה תיִבְּב םתא יִהָ
 :ץראה"לע .תֶכְלמ

 וכ .Cap. XXIUL נכ

 א תואמה יֵרְׂש-תֶא הקו עֶדוהְי קהת תיִעְבְׁשַה הָנְׁשַבּ
 ךָב יהיְרעלְו ןנְחוהיִכ לאעמשילו םהרידְב הירועל
 ומ יִרְכְְדְּב טֵפְׁשלֲא-תֶאְ וְיְדעְְב והָישַעְמתֶאו דֶבוע
 2 יִרעְילְכִמ םיולחדתא וצְּבְקיו הָקהיִב ובס :תיִרְּבב
 3 תרכיו :םֶלָשּורְילֶאואְבְ לארשיל תובָאָה יִשאָרו הְדוהי
 זכָהְל מאו דלמה"סע םיהלאה תיִבְּכ תיִרְּב לָהָקַה"לכ
 4 הז :דיוד ינבדלע הוהי בד רשאפ ךלמי ךֶלַמַהְְב הנה
 טכינהְפל תָבׁשַה יִאְב םכמ תישלשה ושעת רֶׁשֲא רָבּדה
 התישְלַשהְו למה תיבב תישלשהו :םיפפַה ירעשלםיוללו
 6 אֹוכחלַאְו :הָוהְ תיב תורָצְחְב םֶעָהלָכו דוסְיַה רעש
 ואבי המה םיולל םיתרשמהו םינהפָהְדִא יִּכ הָוהְידתיב
 ז פיקו :הָוהְי תֶרָמשִמ ּורמשי םָעְהְ"לַכְו הָמַה שדמ"יפ
 תִיַּבַה"לֲא אָּבהְו ליב וילַכְו שיא ביִבָס ךְלֶמַהתא טלה
 8 דִלָכְו םוְלַה ׁשֲעַו :ותאַצְבו ואבְּב ךלמהדתא ּווְָו תמי
 -תֶא שיא וחקיו ןהפַה עֶדוהְי הָוצְדרֶשַא לָכּכ הדוהי
 עֶדיֹוהְ רט יִכ תָבׁשַה יִאְצְו םע תָבַשה אב וישְנא
 9 ירש ןהכה עֶדיוהְ ןח :תֹקְלֲחַמַהיתא ןהפה

 תואמה
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 רֶׁשֲא םיִטָכְׁשַה"תֶאְו תֹנְנמַהדתָאְו םיִתיִנֲחַה-הֶא תיאמַה
 םםעֶה"לְכיתא דמעיו :םיִהלֲאָה תב רֶׁשֲא דיוד למל י

 תיפה ףתכדדע תנָמִיַה תָיבַה ףַתְפִמ ורוב וחלש | שיאְו
 -תֶא ּואיִצֹוַו :םיִבָס להד תיּבְלְו הכל תילאַמשַה וג

 ותא וכיִלְמַו תּולַעְהתֶאְו רגהתֶא ּוְלָע ּונְתנ למה
 עַמְׁשתַו :ךלמה ו יחי ורמאמ ויִנְבּו עָדְיוהְי והחשמיו 9

 אָֹבְתולמה-תֶא םיִלְלַהְמַהוםיִצָרָה םעֶה לוקתֶא והיִלְתִ
 ודומעדלע מע ַלִמַה הנה אָרֹהַו :הוהי תיב םעָהלֲא 9

 ץֶרָאָה םע-לָכְ לה תורָצְצחהו םיִרָשַהְו אובָמּב
 םיִעְיִדִמּו רישה יֵלְכָּבםיִרְרֹוׁשְמַהְו תורצצהפ עקותו חמש
 :רשק רשק רמאתו ָהילְנְב"תַא והילתִע עבו לֶלַהְ
 לּיּהַה יִדוקפ | תאמה יִרְשתֶא קפה עֶרָיַהְי אצְמ |
 היַרַחֶא אֵּבַהְו תורדשה תיּכַמְלֶא איצה :םהלַא רֶמאי
 ;הָוהְי תיִּב ָהּותיִמְת אל ןקפה רַמָא יִכ בֶרָהָּב תַמ

 תיַּב םיִסּופַהְ"רעש .אובמדלא אותו | טיי ל ומישיו וט
 ניב תיִרְּב עָדָיוהְי תרכו :םש ָהּותימינ ךלמה ג
 -לכ ואביו :הוהיל םֶעָל תר ךְלִמה ןיִבי םַעָהַלּכ ןיבו גז

 ורכש וימְלְצתֶא ויָתֹהְּבְזִמ"תֶאָו והָצְתיו עבה" םַעַה
 עדיוהְי םשיו :תוחכזמה ינפל ונרה לעפה ןַהֹכ ןתמ תֶאְו 8

 צו קַלֶח רשא םיולה םיגהפה דְִב הָוהְי תב תדקְּפ
 השמ תַרֹותְּב בּותְָכַּכ הָוהְ תולע תולעהל הָוהְי תיב-לע

 ירעש-לע םירעושה דמעו :דוד ידו לע רישְבּו הָהְמׂשְּב 9
 ירשדתא חקוו :רבדזלמל אמט .אובידאלו הָוהְי תב כ

 םע"לָכ תא םעְּב םילשומהדתַאְו םירידאהדתאו תואמה
 רַעָשדותְּב ּואָבָי הֶוהְי תיכמ ךֶכּמַהדתַא דרו ץרָאָה
 :הָכְלְמִמַה אָפְּכ לע ךְלִמַהתֶא ובישויו ךלמה תיב ןוולֲעַה
 וחמשיו יי

 איעגב לה איכ +. ₪
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 גג ותימה יהָיְלַתְע"תֶאְו הקש רִעָהְוץֶרָאָה-סעלָכ וחמש
 בֶרָחְּב

pa Car. XXIV. TO 

 א םֶכׁשוריב ךֵלְמ הָנָׁש םיִעְּבְראְו וכְלְמְּב שאי םינש עבָשְדְב
 2 יִנֵעְב רַשִיַה שאי שער :עַבָׁש ראְּבִמ הָיְבַצ ומא םָׁשְו
 3 עֶדיֹוהְ ולדאשוו :ןהפה עדה יִמָילָּכ הוה
 4 -םכע הָיָה ןכירֲחָא יָהְו :תנבּו םִנָ .רֶלוו םיתש םישנ
 ה םנֵהְַהדתָא ץבקיו :הֶוהְי תיכתֶא שדַחְל שאו בל
 -לָּכַמ ' ּוצְבְקְו הָדהְי יֵרְעְל ּוָאצ םַהְל רמאֹו םיולהו
 הָנָשְּב הגש ידמ םכיִהְלֶא תיבתֶא | קֹזחָל ככ לַארׂשי
 6 אָרְק :םלָה ורָהְמ אלו רבּדל ּוֵרֲהְמְּה םתַאְו
 -לע תשְרְדדאל ודמ ול רמו שאר עדיוהיל למה
 "בע שמ תֶאָשַמדתֶא םלשּורימו הָדוהיִמ איִבָהְל םיולה
 ז והילתע יכ  :תודעה לָהאל לארשיל לדקה הוה
 יִשדָהילָּכ } םנְו םיהלאָה תיִבדתֶא וצרפ הנְּכ תעשְרמה
 8 דֶחא ןורא ושעו ךלפה רמו :םיִלָעְּבל ושע ההידתיב
 9 הָדְוהיְב לוקדמתו :הצוה הָוהיתיִב רַעשְּב ּוהְנְתִו
 םיִהְלֲאַה-דְבִע השמ תאשמ הוהיל איִבְהְל םלָשוריִבו
 י ואיכיוסעָהלֶכְ םיִרְשַהילכ וחמש רָבְדמַּב לארׂשיהלע
 11 ןורָאָה-ת איבי תַעְּב והיו :הלכל-דע ןיראל וכילשיו
 אָבּוףָסְּבַה בָריִּכ םֶתּואְרַכו טױלַה יב למה תַּדְקְפלֲא
 והָאְשְו ןֹורָאָה-תֶא ּורָעיו שארָה ןהפ דיקְפ למה רפוס
 ףָסָכ ּופְסַאַו םיְּב םויל ושָע הפ :נקנזלא והבישיו
 וג תהובע תֶכאָלִמ השועדלֶא עדיוהיו ךלמה ּוהָנֲתו :ברל
 תי שדַחְל םישרחו םיִבָצְח םיִרכְש ויהיו הָוהי-תיב
 :הָוהְי תיּבדתֶא קוחל תַׁשֹהִת לרב יִשְרֶחְל ם הוה
 9 םדיְב הָכאָלִמל הָכּורֲא לעת הָלאְלִמַה ישע ושעיו

 ג4 םֶתולָכְכּויהָצמְותְנְכְִתִמדלַעסיקלָאָקתיבתֶאודיִמָע
 ואיבה
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 ותשעמ ףַסָּפַה רָאְׁש-תֶא עֶדְיוִהְו ּךֶלֶמַה נפל ואיבה
 בַהְ ילכו תֹופַכְו תולעַהְו תש יל הוה תיִבְל םיִלָכ
 ימי לכ דיִמְּת הוהחתיבְּכ תולע םילעמ זה ףסכו

 הָאמְדִּב תו ימי עכשו עֶר קה הוק המ
 םיכלמהדסע רָעָב ּוהָרּבְקִיו :ֹותֹומְּב הָגְש םישלֶשּו 6
 ירחאו .  :ותיבו םיִהלֲאָה-סִעְ לאְרשִיְּב הָּבֹוט הָׂשֲעהְכ וז

 עמש א ךלמל ווחַתשה הדוהי ירש ואב עדו תומ
 ןבָהיִתיִבִא יהל הָוהְי תיִבְדתֶא ובשר :םהילא ךלמַה 5

 הרוהיחלע ףֶצָקיהְו םיכצעהְדתֶאְו םיָרׁשֲאָהזתִא ָּדְבע
 םכישהל םיִאְבִנ םֶהְּב חלשיו :תאז םֶתְמְשאְּב םלשורו 9

 הָׁשְבל םיהלֶא רו :וטוזאק אָלְו םֶכ דעו הָוהְילא כ
 רֶמאֹו םַעְל לעמ דמו ןקפה ערָיוהְיְדְב הָירְכְתֶא
 תֶוְצִמתֶא םיִרְבָל םָּתַא הָּמָל םיֵהלֲאָה רֶמֲא | הָּכ םֶהְל
 :םֶכְתֶא בזעיו הָוהְיתֶא םּתְבעְיכ ּוחיִלֲצַת אָלְו החי

 תיִפ רַצֲחַכ למה תוצְמְּב ןֵבֲא והמנרמ דיִלָע ורשקב גו
 עדיוהי השע רֶׁשֲא דָסַחַה ְּךֶלּמַה שָאו ראו :הוה לכ

 :שרדיו הָוהָי אָרְי רמָא ֹוֵתֹומְכּו ונְּבִדתֶא גרַהְיַו ומַע ויבָא
 ואביו םֶרֶא לוח ְֹלְע הֶלְע הֶנָשַה תפוקתל ו יהו ₪

 םעמ םעֶה י-לְיתָא ותיחשיו םלשוריו הדוהידלא
 םיִׁשְנֲא רַעצַמַב יִכ :קָשְמְרִד למל ורלש םֶלְלש"לְכְו 4

 ובעיִּכ דאמ ברל ליה םֶדָיְּב ןַתְנ הָוהיַו םדא ליח ואב
 :םבםימפש וׁׂשְע שָאוידתַאְו םֶהיֵתֹובֲא יקלֶא הָוהְידְתֶא

 ּורשְקְתֶה םיִּבִר םייִלְָחְמְּב ותא ּובְזעְְכ ונטמ םּתְבָלְבו הב
 יתָטמ"לע והגרהנ ןהפה עדיוהי נב 'מדּכ ויִדְבע ויָלָ
 :םיִכְלמַה תֹוָרְבְּכ ּוהָרְבְ אָלְו דיוד רעב ּוהְרְּבְקיַו תמו

 דָכוהיִו תינומעה תֶעְמְׁשְְב בז ויָלָע םירשקתמה הָלֶאְו 5
 לוס ויִלָע אָשַמַה בֶָרָו וינְבּו :תיִבָאִמַה תיִרְמְׁשְדְב וז

ain 0 We msgs sh Amתיב  
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 זכיִקְלְמַה רֶפַפ ׁשֶרָרֹמ-לע םיִבּותְכ םָנה םיִהלֲאָה תב
 :ויָתְחִת נב ּוהְיְצִמִא ךלִמיו

64 
 | א עַשַתְו םיִרָשָעְו ּוהָיִצִמִא ּךְלְמ הָנָש שָמָחְו םיִרָשְעְִּ
 2 שעו :םילָשורימ ןדעוהְי מא םשו םֶלָשּוריב למ הָנָׁט
 % הקוח רשאּכ ידיו :םלש בֶבְְּב אל קר הוה יניִעְּב רשיה
 ךלמה"תא םיכמה .ויִדְבַעְתֶא גרה .ויִלע הָכְלְמִמַ
 4 רֶפקְב הָרותַב .בּותְכִכ יכ תִיִמַה אל םֶהיִנְּבדתֶאְו זויִבָא
 םיִנְבילע תֹובָא ותומידאל רמאל הָוהְי היצדרשַא השמ
 ;ותּומָי ואטָחְּב שיא יִּכ תובאילע ותומידאל םיִנְב

 ה תוכָא-תיבְל םדימעו הֶדּוהְידתֶא ּוהיְצַמֲא ץֶפקו
 ןָמָינְבּו הדוהיזילכל תואָמַה יֵרְׂשְלו ומיפלאה יִרָשִל
 תואמרשלש םאצמו הָלְעַמְו הש םיִרשע כמ םכקפינ
 < לֶאְרְשימ רכשו :הנצְו חַמְר זחא אָכְצ אצי רּוחְּב הלא
 ז םיהלָאָה שיעְו :=ףקְכירכִכ הָאמְּב יָה רג ףלא הֶאְ
 יִכ לֵאָרְׂשִי אָבְצ ָּךְמע אוְבְיְלַא ּךְלֶמַה רמאל ויִלִא אָּב
 9 הָּתַא אָּבדמִא יֵכ :םִיִרפִא נְּב לכ לֵאָרְׂשידסע הָוהְי ןא
 -ׁשי יכ בוא ןגפל םיהלֶאָה ףלישכי המְחְלמל קזָח הָשע
 9 שיִאְל ּוהיִצְמִא רָמאַ :ליִשְכַהְלּו רוזעל םיִהְלאְב כ
 דודנל יִּתַתָנ רשא רָכַּה תואמְל תושעלזהמו םוהלָאה
 הכרה דק תֶתְל היהיִל שי םיהלֶאָה שיא רָמאֹולָארׂשִ
 י םִירְפָאְמ וילא אָב-רְׁשֲא דודגהל והיצמַא םלידביו :הזמ
 םמיקמל ובו הָדּוהיִב דאָמ םָפִא רח םמוקמל תֶכָלְל
 11 דל ימָעדִתֶא גַהְנַו קזחְתה ּוהָיְצַמַאְ :ףַאירֶחְּב
 ו תֶרָשַעְו :םיִפְלֲא תֶרָשע ריעשדינבהתא ו חלמה אג
 לכה שארל םואיכו הוה נב ובְׁש .םייח םיִפְלֲא
 13 דּודְגַה נֶבּו :ּועְבנ סֶלְכ עַלָסַה שארמ םוכילשמו

 רשא ד
 4 ריח צ 9  אחפטנ ץמק . 9
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 יִרָעְּב וטשְפַו הָמָחְלִמל ומע תכְלִמ ּוהיְצַמֲא בישה רֶׁשֲא
 םכיפֶלֶא תָשְלש | םֶהֵמ כו ןורךוח תיבדעו ןוְרמְשִמ הָדוהְי

 תוּכַהְמ ּוהָיְצַמִא אוָּב ירֶחֶא יהו :הָבר הֶזּב ובו 4
 ול םדימעומ  ריעש :יִנְּב יהלָאדתא אָבַיו םימודאדתֶא

 הוה ףאדרחינ :רטקו םקלו הוה םהינפלְו םיקלאל ו
 שדר הָּמַכ ולא רָמאָה איִבְ ויִלַא חלו הְיְצַמִאְּ

 יהיו :ףַדָיִמ םמעדתא וליצההאל רשא םֶעָה יָהלֲא-תֶא 5
 ללה גַת למל ץעוילה ול רֶמאּו ויִלא ֹורְבַדְב
 םםיִהלֲא ץעיִכ יעדי רמו אינה לדו וכי הָמְ

 ץפיו = :יָתַעל ָתעַמָׁש אָלְו תאו ָתיִשְעהיִ ךתיִחשהל 17
 ךּב ָחְאהְיִדִּב שָאוידלֶא חלש הדוהי דלמ והיְצמַא

 שָאוי חלשיו :םינָפ הֶאְרְתִנ ךל רמאל לארשי ךֶלַמ אֲהי 5
 רשֶא הוחה למאל הֶדוהי"דלמ והיצמאדלא לֵאָרְשידְלמ
 -תֶא הָנִּת רמאל לונבלכ רשא ּורָאְהְדלֶא חלש ןֹוְבלַב

 וכלב רָעָא הָדָשַה תיח רבעתו האל נבל ְךת
 ּאָשְנ םֹודָא-תֶא יפה הגה ָתְדַמֲא :חוחההתֶא םמְרִתַו 9

 העְרְּב הָרְנְתִת הָּמָל ּךָתיִבְּב הָבָׁש הָּתַע דיִּבְכַהְל ָּךְבל
 יִּכ והיצמא עָמשדאלו :ְּדַמַע הָדּוהְו הָּתא ּתְלַפְנְו כ

 והלא תא ושְְד יּכ יב םֶּתִת ןעמל איה םיִהלֲאָהמ
 אד םִנָפ יאֵרְתּו לֵאָרְׂשִידְלַמ שאי לעװ :םיִדָא

 ףנניו :הדוהיל רֶׁשֲא שמש תיִבְּב הָדהיְְלִמ והיצמאו =
 והיִצֹמֲא תַאְו :ויְלָהֶאְל שיִא סנו לֵאָרְׂשִי ינפל הָדהְי 2:

 לאְרְשידִדְלמ שאי שפת זְֶאוהיְְב שאי ב הָדוהְידְלַמ
 םלָׁשּורו תַמוחְּב ץרפוו םֶלָשּורָי והאיביו שמש תיִבְּ

 -לָכְו :הָמֲא תוֶאִמ עַּבְרַא הנוּפַה רעש-דע םִיִרְּפִא רעשמ 2
 םוהלָאָקתיִבְּב םיִאְצִמנַה םילּכַה-לְּכ תֶאְ ףֵסָּבַהְו .בָקְוה
 תֹוָבְרעַּתַהיִנְב תאְוְדְלְמהתיב תורְצאהתֶאְופודַא דבעדםע

 דדוהי ףלמ ט שָאוידִב ּוִהיֲצַמַא יחיו :ןורמש בָשָיַו הכ
 ירחא
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 הָרָשָע שמח לֵאָרְׂשִי ּךלַמ ןְחֶאיֵהיְּב שאו תו ירא
 אלה םִנהֲחַאָהְו םנשאָרָה והיצמא יֵרְבְד רֶתָ :הָנׁ 5

 גז -רׁשֲא תַעַמו :לֶאְרְשיְו הָדוהְיייִכְלִמ רפָק"לַעםיִבּותכ סה
 םםֶלְׁשריִּב רשק ויָלָע ו ורשקינ הָוהְי ירחאמ ּוהָיצמִא רָס
 :םכש יהתימו הָשיפְל .ּיִרָחַא וחלש הֶשיכְל סנו

 :הדוהי ריעְּב ויִתְבְאבע ותא ורבו םיִסוכַהְדלע והֲאְׂשִ 5
 וכ . Car. XXVIוכ

 א הָנָׁש הָרשְע ששב אּוהו ּוהיזעדתַא הָדּוהְי םַעיִלָּכ וחיו
 תוליאדתַא הָנְב אּוָה :והְיצמַא ויִבָא תַחַּת ותא וכילמ 2
 ָּב = = גויתבא"םע ךלמהדבכש יִרָחֶא הָדוהיל הביי 3

 הָנָׁש םִיִּפְשו םישמחו וכְלְמְב ּוהָיש הָנְׁש הָרָשָע שש
 שעו :םלשורימ הליכי ומא םֵׁשְו םֶלְשּוריִּב ךלמ
 יהו זויבָא והיצמִא הֶׂשְעירׁשַא לַכְּכ הוה יניִעְב רשיה
 םִתלֶאָה תוֶאְּכ ןיבמה ּוהיְרכְ 'מיב םיִלָא שרל
 םָחְלינ אצו :םיִהלֲאָה וחילצה הֶוהידתַא ושְרְד ימיִבּ
 תֵאְו הָנְבַי תמוה תאְו תג תַמוחתֶא ץרפ םיתְשלַפַּב
 והרע :םיִתְׁשלְפַּ דיְׁשֲאב םיִלָע הנו דושא תמיח
 -רונְב םיִבְׁשֹוַה םייִבְרעֶה-לַעַו םיִתְׁשְלֲּפילַע םיהלֲאָה
 דלוו דיעל הָחְנמ םִנֹומעָה נתת :םינועמהו לעב
 והיש ןבַו :הְלֶעַמְל"הע קיזחה כ םִיְצמ אובל"דע מש
 -לֵעְו אינה רעש"לעו הנפה רעש-לע םטשוריִב טיִלְדנמ
 תור כצחו רבְדִמַב םיַלְּנִמ ןכ :םכְזהו עוצקמה
 זםיִרְכֲא רושיִמְבו הֶלְפשבו ול היה בר"הנקמ יִּכ םיִכר
 וג יהו = = הָיָה הָמְדִא בָהאִּכ לַמְרכבּו םיִרהְכ םיִמרְל
 ָפָסְמְּב דוגל אָבָצ יִאְצְי המהלמ השע ליה ּוהפעְל
 -דָי לע רטושה ּוהישעְמו רפופה לאי "יב תק
 ג: ירֹוּבנְל תֹובֲאָה ישאר רפסמ ל5 :דלמה יִרָשַמ והנה
 ליח > הו
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 -שְלַש אָבְצ ליח םֶדָילעְו :תֹואמ ששו םיפלא לח 3
 הָמֲחְלִמ השוע תיאמ ׁשֵמֲח םיִפְלֶא תָשְבַשְו ףלא תואָמ

 -לָכְל יהל םהל ןכיו :םיאָה"לַ דלמל רעל ליח חכב 4
 תמְשקּו .תוערשְו םיִעְבכְו םיחמרו םִננָמ אָבצַה

 בשוח תכשחמ תונבשח םלָשוריּב | שעוו : םיִעָלְ ינבַאלו וט
 םיִנְבֲאָבּו םיִצְחְב אוריל תונפהדלעו ילנה תויהל
 -יִּכ דע ֶעהְל איִלְפהיי קּוחָרְמְל-דע י !מש אצו תולדנ

 הויב לעמ תיחשהלדדע ובל הב ותָקְוחְכו :קזָח 6
 :תרְטקה חבזמדלע ריטקהְל הֶוהְ לֵכיֵה-לֲא אביו ויהלא
 םכינומש הוהיל | םנ הכו ומעְו ןקפה והְיִרַש וירחא אביו
 לאל ול ורמא ךלמה והיעדלע ודמעי = + לוחדינב
 םישדקמה ןִרָהאְדִיִנְּ םינהכל יב ההל ריטקַהְל והיזע
 הָוהָמ ;דבְכְל לאלו תלטמ יכ שדקמ מ א ריִטְקהְל
 ּופְעוּו ריטקהל תָרָטְקִמ ודְָב הש ף םיָהלֲא
 תיִכְּב טיגהפה י נפל וחְצִמְּב הָחְרֶז תערצהו םיִנֲהְכַההסע
 ןקכ הירש וילֶא ןפו :תֶרׂטָּקַה הכומל לעמ הוה
 הלהב וחצמב עֶרֹצִמ אוה"הגהו םיִנָהְכַהלָכְו שארה

 הז יהיו :הֶוהְי וע יִּכ תאצל ַחְדָנ אוה-םנְו םשמ 1
 ערצמ תושפחה תיכ בשיו ותומ םויזדע | ערצמ למה
 טפוש למה תיב-לע נב םֶתֹוְו הוה תיבמ רזגנ יּכ

 ֵנֹרֲחַאָהְו םנְׁשאְָרַה וה יִרְבד רָתְָו זץֶרָאָה םעדתָא 2
 ויתבַא-סע הע בכְׁשיַו :איִבְנַה ץֹומָאב והָיעשָי םָתְּכ
 זכיִכְלִמל רשא הרובקה הַדׂשב ווִתֹבֲא-םִע ֹוָתֹא ורבה

 זָהָב סי למ אוה עֶרֹוצְמ ָרְמֲא יִּ
 .Car אא[ וכ זכ

 הָנְש הָהְׂשִע שע| וכְלְמְב םָתֹי הָנָש ׁשֵמָהְו םירׂשֲעְּב א
 רָשָיַה שעוו :קודצדתב הָׁשורי מא םש] םֶכׁשוִיִכ למ
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 -לֶא אבא קר ויֵבֲא הל הֶׁשֲע-רְׁשַא לָכְּכ הני יגיע
 3 רעְׁשתֶא הָנְּב אוה :םיתיחשמ םַעָה דועָו הָוהְי לַכיַה
 4 הָנָב םיָרְָו :ברל הֵנָּב לָפַעַה תַמֹוהְבּו ןוילעה הוהיחתיב
 ה אּוהְו :םילדְגמו תּויִנְריִּב הָנָּב םיִשְרָחְבּו הָדּוהְי רֶהְּב
 דינב ול-ונתו םהילע קוחיו ןזמינב למ" םחְלנ
 םירל םיִּפְלא תְרָשעו המכיר הָאִמ איהה הֶנָׁשִּב ןומע
 ןומט נב ול ובישַה תאז םיִפְלַא תְרשע םיִרועשּו םיטח
 6 ויפְרד ןיכה יִּכ םֶתַ קח :תישלשהו תינשה השב
 7 ויתמחלמ"לֶכו םתֹו יִרְבּד רֶתָו והלא הוה נפל
 ;הֶדּוהיְו לאְרְשי יבְלמ רַפְסְילַע םיִכּותְּכ םֶנַה ויֵכְרְד

 8 הרשעדששו וכלמב היה הָנָׁש שמֶחְו םיִרְׂשְעְדְּב

  וָאיְָּבקִוויתבָאמע םֶהי םכְׁשיו :םֶלשוריּכ למ הנ
 :ויָתְחַת נב וקֶא ךלִמוו דוד ריִעְּב

Caz. XXVIO. Mo 

 א למ הָנָׁש הַרְׂשֲע-שְׁשְו ֹוכָלְמְּב וָחֶא הָנָׁש םיִרשְעְדְּב
 :יִבָא דיִוְדְּכ הָוהְי יניִעְּב רֶׁשיַה הֶׂשֲעאָלו םלשּוריב

 :םםיִלְעְבַ הָשָמ תוכפמ םגְו לאְרשי יכלמ יִכְרַדּכ לו 2
 תֹובעתְכ שאב וְנָּבדתֶא רעבי םנהְָב אָיְגְּכ ריטקה אה :
 רטקיו חכו :לארשי נב ינפמ הוה שירה רשא םלגה +

 ה הָוהְי והִָתַו :ןער ץע-לְב תַהֵתְו תעָבְנַה-לע תֹומָּבַּב
 הָלודְנ הָיְבַש למ ֵּבְׁשו ובדוכוו םרא :דלמ יב יהא
 המ מדד ןהנ טאָר ךֶלְמ"דִיְּב ם .קשמרד איב

 ץיִרשָעְו הָאֹמ הוה ּוהָיְלַמְרְדִּב חקפ גרה ;הֶלּודְ 6
 יהלא הוהידתא םֶבְעְּב ליַחנְּב לָפַה דָחֶא םויב ףֶלֶא
 ז ןהישְעְמתֶא םִיַרַפָא רוָבַג ו יִרְכְז גרה :םָתֹובֲא
 הגש הָנְקְלֶאתֶַאְו תָיָבַה דיִגְנ םקירזעדתאו דליפה

 םיִׁשָנ ףלא םיִתאַמ םֶהיִחַאִמ לארשוהנב ובשיו :ּדלַמַה 8
 טעה  okםינב ו כו ה

 = קי ץמק ד.
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 ללָשהדתא ואיבוו סחמ כ בָר לָלׁשםנו תֹנָבו םנְּב
 נפל או מש דָדע הוהיל איב | הָיָה םש :ןורמְשל
 הָוהי תמהכ הגה םהְל רמאַ ןורמשל אבה אבצה
 םבנְרהתַו םֶכְדִָּב םְתִנ הָדּוהידלע םֶכיִתֹובֲאוהְלֲא
 םלשורו הבוהינְב התו :עיגה םומְׁשל דע ףעֹוּב

 -קר אָלַה םָכְל תֹוְׁשלְ םיָדְבִעַל שבכל םילמא םָתַ
 יִנעְמְׁש הָתְַו םָביהְלֲא הויל תֹמָׁשַא םֶכָמַע םּתַא ו

 "ףא ןורח יִכ םָכיֵהֲאַמ םתיכש רֶׁשֲא הֶיְבַשה ֹוביִׁשָה
 םִיַרְפָאדנְב ישאְרמ םישְנַא ומקיו :םכילע הוה
 ךֶּב ּוהָיקְחיו .תומלשמךב ּוהיְכְרְב חהיִרְב .והירזע
 ורמאו :אָבְצַהְִמ םיִאְבַהְילע יִלדַחְְְּב אָשמעו םלש
 ונילע הוי תָמְשאְל יִּכ הנד קְְבׁשַה-תֶא ואיִבְתאְל םַהְ
 הָּבְַכ ונָתְמְשאלַעְו ונתאטח"לע ףיסהל םירָמֶא םֶתַא

 -תֶא ץולחה בזעו .:לֶאְרשידלע ףא ן ורחו ּוָל המשא 4
 מקו :לָה ּרַמדלְכ םיִרָשָה נפל הֶוּבַהתֶא .הֶיְבשה וט

 שקמו היבשב וקיזחיו תומשב וב בקניהרָׁשַא םישנאה
 םוטכַאו םולענ םושכליו ללשהדמ ושיבלה ל םֶהיֵמְרעַמ
 ואבו לׁשוכ-לְכְל םירמָחְב rand םוכְסיו םוכשיו
 :ןורמש ובושיו םֶהיֵחַא לֵצַא םיִרְמּתַה-רי וחי

 :ול רעל רושא יכלמ"לע וָחֶא ךלמח חלש איהה תַעָּב 5
 זכיִּתְשְלִּפו :יבשדובשיו הדוהיב וכו ואָּב םימודא דועו 1

 -תיִבתֶא ודְכְל הֶדוהיִל בגו הלפשה יִרָעְב וטשפ
 דתֶאְו היתֹונְבּו וכושדתֶאְו תורדגההתֶאְו ןו וליִאדתֶאְו שמש
 :םָׁש ובשיו ָהיִתּנְּבדתֶאְו וזִמְג"תֶאְו ָהיתנְּב"תֶאְו הָנְמּת

 לאְרשידדלמ זָחֶא רּובעַכ הָדּוהְידְתֶא הֶוהְי עיִנְכְהיִּכ 9
 תְגְלְתּויִלָע אָבַיו :הֶָוהיִב לעמ לעמו הדוהיב עירפה יִּכ כ

 חֶא קלחיכ :וקזח אְְו ול רצ רושא ךלמ רסאְנְלפ
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 רושא דךלמל תו םירשהו ךלמה תיּבדתֶאְו הָוהְי תיּבתָא
 22 איה הָוהיּב לועְמְל סו ול רצה תעְבו :ול הרעל אלו
 23 יב רַמאֹווּב םיִּכִמַה כָשמְרד יהלאל חו :ּחֶא ךלמה
 ירו חכזא םהל בא םירזעמ םה םראדיכְלמ והלא
 ג4 יִלָּכ"תֶאוחְא ףסאיו :לארשיילֶכלּו ולישְכַהְ ולווה םהו
 -תֶא רֶגְסִיו .םיִמלֵאָהזתיִב יִלְּכְדתֶא | ץצקו םיהלֶאְהתיב
 :םֶלְשּורִיּב הנפ"לכב תוחּבזמ ול שעיו הָוהְידתיּב תותְל
 הכ םביהלאָל רַטְקְל תֹומְב הֶשָע הָדּוהיְל ריִעְו ריִעלֶכְב
 6 -לכו ויָרְבּד רה :ויתֹבֲא יהלֶא הָוהְיהתֶא סַעְכִיַו םיִרֲחַא
 יבמ רֶפְסְ"לַע םיִבּותָּכ םִַה םינורַחַאָהְו םינשארה זָכָר
 גז טיֶעְב והרפקוו ויתבָאדסע וחֶא בלשיו :לֶאְרְשְיו הוה
 למ לארשו יכלמ יֵרְבַקְל ּוהואיִבָה אֶל יִּכ םל שרי
 :ויִתְחת וָנָב יהָיִקְִח

Carp. XXX. WOטכ  

 א עׁשַתְו םיִבָשַעְו חֶנָש שָמָחְו םיִרְׂשֲעְְּב ךלֶמ והיקזחי
 2 שעיו :ּוהיִרכְזתַּב הָיְבֲא ומא םשו םלָשּוריִּב ךלמ הָנָׁש
 9 אּוה :ויבָא דיו הָשַערֶשַא לככ הוהְי וניִעְּב רֶׁשיַה
 תותְלדתֶא הַתּפ ןושארה שָרְהַּב ופְלַמְל הָנושארַה הֶנשַב
 4 םפסאו םולַה-תֶאְוםינָהְבַה"תֶא אבו :םקזחיו הוהידתיכ
 ה הָתְע םיולה נְעְמְׁש םֶהְל רֶמאֹּו :חֶרזמה - בוחרל
 ואיצוהו םָכיִתְבַא יהלא הוה תיִבדתֶא ושדקו ושדקתה
 6 יִניֵעְב עֶרְד ושעו וניתבָא ולמי :שָדְקַהְדִמ הדְּגַהתֶא
 -ונתיו הָוהְ ןפשממ םֶהיֵנְפ וכפוו והבזעו וניהלָא-ההי
 ז תֶרְֹכּו תורגהדת ּובכו םלּואה תותלד ונס םג :ףרע
 8 יהו :לאָרשי יהלאל שֶדלב ולַעָהאְל הלו וריטקה אל
 הּמְׁשְל העל םנּתיו םלשורי הדוהי-לע הוה ףצק

 פ ּניִתובַא וָלֵפָנְהנֲהְ :םֶכיִניִעְּב םיִאר םֶּתַא רָשָאּכ הקרשלו
Rata! Ue LR We AMAברהב  
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 דע הָּתַע :תאז"לע יִבְשּב ויש ּוניִתֹנְבו ּניֵנְבּו בֶרְחְּב י
 ןירח ונממ בשיו לֶאְרשי יִהְלא הוהיל תיִרְּב תורְכְליִבְבְל

 דמעל הוה רַחְּב םבְביִּכ ולָשִתִחלַא הָתָע יב :ופַא וג
 מקו :םירטקמו םיִתְרְשִמ ול תזיהלו ותרָשְל נפל ו

 תת נְּבְִמ והָיְרועדןְּב לאו ישמעְּב תחמ םולק
 ךמו לֶאְללהְיְּפ והרע יְִּבעְֶּב שיק יִרְרְמ יבמ

 פְציִלֲא | ינָבְדִמו :חָאֹורְּב ןָרעֶו הָמוְְּב חי יִנָשְרְגַה 38
 :ּוהְינָתמּו והירכז ףסֶא יִנָבְמּו לאועיו ירמש

 ןךְיעַמְׁש ןותודי ינְּבְדִמו יעמְשְו לא ןמיה .ינּבְדִמו 4
 דתוצמְכ ואבו ושדקתיו םָהיֵחֲא-תֶא ופְסַאַו :לָאיזעְו וט

 םינַהְה ואבו :הָוהְי תיפ רהטל הֶוהְי יֵרְבְַּב ךלמה
 רשא הָאְמטַהלְּכ תֶא ואיצויו רהט הֶוהְידתיִב הָמיִנפל
 םיולה ולב הָוהְי תב רצחל הוה לֵכיִהְּב יאָצָמ
 ןושארה טרח דָחְאְכּולַחְי :הֶצּוה ןורדקדלחנל איִצוהְל
 ושדקיו היה םֶלּואְל ואָּב שדחל הנומְׁש םויבו שחל
 ׁשֶרֹחַל רשע השש םֹויְבּ הנומש םימָיל הוה י"תוב"תַא

 למה והיקזחדלֶא הָמיֵנְפ אוב לכ ןׁשאַרָה 8
 הְלשָה חַּבְומתֶאְו הוה תיִבלְּכדתֶא וגרהט ורמאו

 תֶאְו :ויִלְָכְדלָּכתֶאְו תכרעמה ןחלָשתֶאְ וילָכלְכיתָאְו 9
 יל וִתוכְלַמְּב וָחֶא ךְלֶמַה הינה רשא םיִלַּכַהילְּ

 םכְשיו :הוהי חבןמ ינפל םֶנהְו ּנְׁשָּרָקַהְו ונַכַה כ
 :הָיהְי תב לעו רָעָה יִרָש תֶא ףסאיו ךלמה ויקה
 רְֵׁבַׁש םיִשְבְכּו הָעְבַש םיִליִאְו הָעְבשדיִרְפ איב
 שדקִמה"לעו הָכְלְמִמַה-לַ תאָּטַחְל הָעְבש םיזע יריפצו
 -לנ תולעהל םינהכה ןרהא ינבל רַמאֹו הדּוהיחלעו
 םַהתֶא םינהְלה יֵלְּבִקִו רבה וטחשיו :הוהי חב
 הָחֵּבְוַה םדה וקרזו םילאה יטחשיו הָחְבְזִמַה וקרזמ

 -תֶא ושיגו :הֶהַבְומַר םדה וקרוי םיִשְבְּכַה וטֲהְׁשו 3
 יריכש
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 :םקילָעסַהידְי וקמסוו להקה ךלמה נפל תאְטַחַה ִריִעְש
 2 רפכל הָחַבְִמַה םֶמְּדיתֶא ואמו םינהפה םּוטָחְׁש
 הָלועה ךלמה דַמָא לאְרְשיילָכְל וכ לֵאָרְׁשײלְּב"לצ
 הכ םיִלָבְנְּב םִיְָלַצמּב היהְו תי םיולַה"תֶא דמו :תאטחהו
 וכ איבה ןֶתִו ךלמה"הוח דנו דיוד תֶוצמְּב תודנכְבו
 5 םוְלַה ודמעו :ויִאיבְנ ךיב הוצמה הָוהידדיב
 97 תלה והיקזח למא' :תחְָצַחַּכ םנַהלַהְו דיִוד יִלָכְּב
 ההי-ריש .להַה הלה לחה .תפבו הבזמהְל הלה
 5 לָה הקהל :לֶאְרְשי ךלמ דוד יֵלְּכ ידיחלעו תורצצההו
 לפה םיִרצצְהִמ תּורצצההו ררושמ רישהו םיוחתשמ
 29 דלש מַה ועְרכ תולעהל תּולַכְכּו :הָלעֶה תולְכִל דע
 ל דלמה  יהיקזחי רמאו = :ּוְחְתְשַ ותא םיִאְצמְנה
 הזחה ףַסִאְו דוד יִרְבדּ הוהיל לקהל םיולל םירָשהְ
 31 והיקזהי ןעיו :ּוהָתְׁשו ודק הָהמשְל-דע ּולְלַהְיַ
 םיִחָבְז ּואיִבָהְו ושָג הןהיל םֶכְִי םתאלמ הע מא
 -לָכְו תולותו םיְִבְז לֶהַּה ואיכנ הָוהְי תיבְל תודותו
 ג לָהקַה יאיִבַה-רׁשֲא הֶלטַה רפסמ יהיו :תולע בל ביד
 הוהיל הלעל םִיתאָמ םישְבּכ האמ םיִליִא םיִעְבְש רֶכָּב
 ג: :םיפְלאתשלש ןאצְו תיאמששי רֶקְבםיִׁשָדָּקַהו :הָכֲאלְּכ
 34 לָכתַא ז ישפהל לכי אָלְו טעמל וה םינהפה קר
 -דַעְ רהכאלמ מה תולכידע בילה םהיחא םוקזחיו תולעה
 :םינהפהמ שדקתהל בבלירשי םיולהיּכ םיִנָהְכַהשִדִקְתִ
 הל ןכַּתַו הלעל םיכְסנבּו םיִמְלְׁשַה יבְלַחְּב ברל הֶלעדנו
 9 ןיִכֲהַה לע םֶעְקלְכְו וחיקוחי המשיו :הָוהידתיִּב תדובע
 :רָכְדַה הָיָה םאְַפְּב יִכ םָעל םיהלאָה

 00 אא. ל

 א בֵתָּכ תורגַאדנו הָדּוהְיְו לֵאָרְׂשִי-לָכלע ּוהָיְקְזהְי חלשיו
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 חושעל םלשוריכ הָהי-תיִבְל אֹובָל הׂשֹנמּו םירְָא-לַ
 "לב וירש ךלמה ץ :לארשו לא הוהיל חַספ

 אֶל יכ :ינשה ׁשֶדֹהַּכ חַסֶּפַה תושעל םֶלָשוְרִיִּב לָהָכַה 3
 מל ושדְקְתְהְדאְל םיִנָהְלַה יכ איהה תַעְּב וִתשל יִלְכ

 למה י ב רכה רשייו :םלׁשוריִל ּפְסֶאנְאְל םַעְָ 4
 -לֶכְּב לוק ריכעהְל רַבָד ודימעיו :לָהָקַה-לְּכ וניבו ה

 הָוהיְל חַסָּפ תושפל אובל ןיזזדמו עבש"ראבמ לארי
 כליו :בּותּכַּכ ושָע ברל אל כ םָלָׁשוריְּב לארשידיהלא 6

 הוה לאְרָשדלכב וירשו ךלמה ךימ תורנֲאָב םיִצְרַ
 יהל הָיהְילֶא ובוש לארשי נב רמאל למה תֶוְצִמְכו
 תָרָאְׁשה הַטילְפַה-לֶא בש לארשוו קָחצִי םֶהָרְב
 םֶכיֵהֲאכְ טְכיִתְבֲאכ ּקְּתלאְו :רושא יכלמ ףמ םֶכְל
 רֶשאָּכ הֶמַשְל םגְתַו םֶהיַתוְבִא והלא הוהיב ולעמ רשא
 דָידונָת םֶכיִתוְבַאָּכ םֶכְּפְרֶע ְׁשְקַהלַ הָּתַע :םיִאר םֶתַא
 -תֶא ּודְבעְו םֶלועְל שידקה רׁשֲא ושדקמל אבו הוהיל
 -לַע םַכְבושב יִּכ :ופא ןורה םָּכִמ בש םֶכיַהְלֲא הוה
 בשְלְו םֶהיבוש נפל םימחְרל םכינכו םֶכִחַא הוה
 רפָיאְלְו םֶכיֵהְלֲא הָוהְי םוחרו ןונחייכ תאוה ץֶרָאָל
 םםיִרְבְל םיצרה ויקמ | ּווְלֶא ּובּושּתדסא םֶכִמ םינפ
 ויהיו ןולבודדעו השנמו םִירְפֶאְדְרֶאְּב ריעל | רעמ

 רשֶאְמ םיִשָנַא ךַא :םָּב םינעֶלמ םהילע םיקיחשמ 11
 הָּדהיְּב םג :םֶלָׁשוְריל ואבו ועְנְכְנ ןֶלְבְומו השנמו ו

 תוצמ תשעל דָחֶא בל םֶהָל תַתְל םיללֲאה דִי הָהָיָה
 בלזםע םלשורי פסָא :הוהי רבב םירשהו ךלמה 9

 :דֶאַמ ברל להק ינשה ׁשֵדֹחּב תוצמַה גחְתֶא תושעל
 -לכ תאו םלשוריכ רשא תוחבְזמַההתֶא ויס ומְקִמ 4
 הַמָּפַה וטחשמ :ןורדק -לַחְנְל וכיִלְשיו וריטה תורטקמה וט

 מלכנ םולח מגה ינשה שְְחְל רֶשָע הַעְבְרְּ
 ושדקתי ו
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 18 םֶדְמְעִדלַצ ּודְמַעַו = :הָוהְי תיִּב תולע איב ושדקתימ
 ביקרו םיִנָהְפה םיֵהלֲאָהדשיִא השמ תַרותְכ םמָפְׁשִמכ
 גז ּוׁשְּדַכְתַהאְל רֶׁשֲא :לֲהָקַּכ תב :םְִלַה ךימ םַהתֶא
 שיִדקַהְל רוהָמ אָל לכל םיִחָכְפַה תָמיִחְׁש לע םיילהו
 18 השש הָׁשֹנְמּו םיִרְפֶאְמ תבר םַעָה תיֵּבְרַמ יּכ :הוהיל
 כ בּותְּכַכ אָלְּב חַסּפַהדתֶא לְכֲאִּכ רכה אל ולב
 :דַעְב רפכִי בוטה הוה רמאל םֶהיִלִ היכו ללַפְתַה
 ג ןיָתֹובֲא יִהְלֶא הָוהְי | םיִהלֲאָה שוררל ובה ובְבְל-לָכ
 כ אָפְרַו והקהל! הָוהְי עמשמו :שְדלה תַרָהטְכ אלו
 1 םלשוריב םיאצמנה לאשה גב ושעיו :םַעַהְדתֶא
 :םיללהמּו הלודנ הָהְמשְב םיִמָי תעְבש תוצמה גהזתָא
 :הוהיל זע יִלָכְב םיִנָהְּפַהְ םיולה םוָב | םו הוה
 22 ביט-לכש םיליכשמה םולַה-לְּכ בלילע והכוח רבו
 = יתְבְז םיִחְבִמ םימוה תעבש דעומהתַא ולכאיו הוהיל
 23 -לָכ וצו :םֵהיֵתֹובֲא יהלֶא הָוהיל םילותמו םימלש
 םימי תעבש ּושעיו םירחא םיִמָי תָעְבְש תושעל להָקַה
 24 ףַלֶא להקל םיִרָה הֶדּה-דלְמ והיקזח יִּכ :הָחְמש
 םיִרָּפ לָקְפַל ּומיִרַה םירָשהְו ןאצ םיִפְלֶא תַעְבשְו םיִרּפ
 הכ ןּוחְמשיו "ברל םיִנַהְכ ושדקתוו םיִפְלֶא תְרשע ןאצו ףלֶא
 םיִאבַה לֵהָקַה-לְכְו םילהְו םיִנָהְּפהְו הָדּוהְי לַהְקלְּכ
 טביבשויהו| לֶאְרשי ץראמ םיִאָּבַה םירגַ לארשימ
 25 המלש ימימ יכ םלשוריב הָלודג החמש וָהִּתַו :הָדּוהיִּב
 גז ומ :םלׁשוריְּב תאזכ אל לֵאָרְשִ ךלמ יוד
 אֹוָבָּתַו םלוכְּב עמו םֶעָהדתֶא ּוכְרָבְיַנ םִוְלְה םיִנָרְּכַה
 :םימשל ושדק ןיעמל םֶתְלַּפְת

 אל .Car. XXXL אל
 א הָדּוהְי ירעל םיאצמנה לֵאָרְׂשִיהלְכ ואצְי תאֹו-לְּכ תֹוָלַכְכּ

 ורבשיו
 קיסס אלב "טע זז. 8.
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 תֹומָּבַהדִתֶא ֵּצְתנַו םיִרׁשֲאָה יֵעְדַו תֹוָבֲעמַה ּורְּבשְי
 הָׁשנִמּו .םיִרְפְאְבּו ןְמנבּו הָדֹוהִי"לְּבִמ תֹחְבְזִמַהתֶאְ
 :םהירעל ֹותְְחַאַּב שיא לֵאָרְׁשִי נְב"לְכ ובושיו הלכל-דע

 -ללע .םיולהו םנְכַה תָקְלֲחמהא והיקזחי דמו ג
 הָלעְל םיוללו םינהְפל יתְדְבָע יפכ | שיא םֶתוכלְחמ

adhהָוהָי תונחמ יִרְעָשְב לָלַהְלּו תו הל תרָטְל : 
 בֶרָעהְו רָכבַה תולעל תולעל ושוכרךמ ךלמה תֶנמו
 תַרותַּב בּותָּכַּכ םיִדֲעמלְו םישדהלו תבל תאו
 םיִנָהֹכַה תנמ תחל םלשורי יבשויל םֵעְל מאיו :הוהְי 4
 ֵּבְרַה רֶכּדִה ץרפכְו :הֶוהְי תָרֹותְּב יקח ןעמל םיולַהְו ה

 תֵאּובָּת לכו ׁשָּבְדּו רָהצְוְו שורית ןֶגְ תישאר לארשידינב

 הָדּהְְ לארשי ינו :ואיבה בֶרְל לָּכַה רשעמו הֶרֶש <
 רשעמו ןאצְו רֶקְּב רשעמ םה-םג הָדוהָי ִרָעְּב םיִבְׁשְיַה
 תומרע ונתו ואיבה םֶהיַהְלַא הָוהיל םישדקמה םישדק

 היטל תומָרָעָה ולחה יִשְלשַה ו שֶדחְּב :תומרע ד
 וארו םירָשהו והיקזחי ואבו :לכ יעיִבְׁשַה שֶדָחַבּו 8

 :לארשי ומע תֶאְו הָוהְידתֶא ּוכְרָבו תומָרָעָהְדתֶא
 :תֹוָמְרעֶה-לע םולַהְו םגהפה-לע הכי שרדו = 9

 רמאו קודצ תיבְל ׁשאֹרָה ןהפה הירש ויָלֵא רמו
 רתוהו עובשו לוכא הוהידתיב איִכְל הָמּוהְתַה לַהָהמ
 ןימָהָהתֶא רֶתונהְו ומַעדתֶא ּךֶרּ הוהְי .יִּכ .בורלדדע

 הוה תיִבְכ תבל ןיכהְל והיקזחי מאו :הָוה ג
 הָנמָאָּב םישְדְקַהְו רשעמהְו הָמּורְתַה"תַא ואיבו :וניקימ 9

 :הָנשמ ּוהיחָא יִעָמשו יולה והָיְנְַכ דיג םהילעו
 לַאיִלְאְו דֵבְְו תומיריו לאהשעו תחת וזו לאיחיו 9

 יעָמְשְו והָנְכ ךָימ םידיקפ וִהנְכּו תחמו ּוהָיְִמְסִו
 דב דיִנְנ והירוע לפח .והיקזחי דקפמְב ויחֶא

 םיהלאה קה שק דו
 ף ריתי צ. 13. | ריחי ד, 12. יג שגדב סה.
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 4 לע הָחְרִמְל רעושה ולה הניב ארוקו :םיִהלֲאָה
 :םיׁשְדָקה ישדְקְו הָוהְי תַמּרְּת תתְל םיקלאָה תֹובְדנ
 וט ּוהינֵבׁשּו והירמא והָיעִמְשו עשו ןמינמו ןדע ודידלעו
 לוד תֹולְלְחמְב םֶהיֵחֲאל תַתְל המַאַּב םינהְפה יִרְְב
 6 ןםינש שיִלָש ןֶּבִמ םיִרְכְול םָשַחְיִתַה דבְלמ :ןמַָּּכ
 ומּויּב םוחרכדל  הוהידדתיבל | אָכַה-לְבְל  הלעמלו
 וז שֲחיְהה תַאְו :םֶהיְִקְלֲחמּכ םָתֹהְמְׁשַמְּב םַמָדוְבְעְל
 זרֶנְׁש םירשע ןְּבִמ םיִוְלַהְו םָהיִתוְבָא תיִבְל םיִנָחְּפַה
 9 דִלָכְּב שטְתַהְלו :םֶהיִתיִקְלְחַמְּב םֶהיִתורְמְשִמְּב הֶלְעמְּ
 זכָתְנִמְאְב יִּכ לָהָה"לְכַל םֶהיֵתֹונְבּו םֶיִגְבו םָהיֵׁשְנ ספט
 9 שָרְנִמ יֵדְׂשּב םינהפה ןרהא לנבל דקות
 תַתְל תֹמְׁשּב בק רׁשֲא םיִׂשנֲא ריְִו ריע-לכב םֶהיִרְ
 כ שעה :טױלּב ׁשהְיְתַה-לְכְלו םיִנחְכַּב רְכז-לְכל תומ
 תַמֲאָהְו רֶׁשיְַו בוטה שעוו הָדּוהְי-לְבְּב ּוָיִקְזְחְי תאו
 גג תדובעב | לֲחה"רְׁשֲא הׂשעמ-לכְבּו :ויקלא הוה ינפל
 -לָכְב ויהלאל שרדל הֹועִמַבּו הָרוַב םיטלָאהיתיִב
 :חיקצהו הָׂשע בב

== Car. XXXII. Qo 

 א רּושא"ךְלִמ םיִרֲחְנַכ אָּב הָּלֵאָה תַמָאָהְו םיִרְבּדַה יֹרֲחַא
 עֶקְבְל רַמאֹו תורצְבה םיִרְעַה-לע ןח הדוהיב אב

 הָמֲחְלמל ויָנַּו ביִרַחְנַס אָבְהיִּכ ו והיקזחי ארי :וילא 2
 ימימדתֶא םותסל ירו וירָעדסע ץֿעו :םֶלָשורַלַע :
 בְרדע ּוצְבַָו :ּוהְרועו ריעל ץוחמ רֶׁשֲא תֹונֲעָה +

 ץֶרָאָהּוִתְּב ףטושה לחנהדתֶא תֹֹנעמַה-לְכיתָאומתסמ
 ה קוֲחְתיו :םיָּבַר םִיֵמ ואְצְמְו רושא יכְלמ ואו הָמָל רמאל
 הָצּוחְלְ תולדנמַה-לע לעיו הצורפה המוחההלָכדתֶא ןְבי
 חלש שעו דוד ריע אולמה"תֶא קוו תָרַא הָמוחה

 וילא םצכקיו םעָק"לע תומָחְלמ ירש ןתוו :םיננמּ ברל 6
 -לא
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 יקח :רָמאל םֶבָבְל"לַע רּבַדּו ריעָה רעש בוחר"לֶא ז
 ןנְפְלִמּו רוטא ְּךֶלָמ ינָּפִמ ותְחָתדלַאְו יִאְריִת"לַא ּוצְמֲאְו

 רֶׁשְּב ער מע :יִמעִמ ב נמי ומעְדרָשַא ןומָהֲה"לְכ 5
 כמָפִו ּוניְתֹמֲהְלִמ םֶקְלַהְלּו ּונְְעְל יניהלא הֶוהְי ועו

 הו רַחֶא :הָדּוהְייִדְלִמ והיקזחו יָרְבְד-לע םֶעָה 5
 "לע אּוהְו הָמָילְשּורְ ויָדְבָע רושא"דלמ םירחנס חלש |

 דלעו הָדּוהְי ךְלְמ והיקוחי-לע מ ותְלשְמְמילֶכְו שיכל
 םיִרָהְנַס מא הָּכ :רמאל םֶלָׁשוריִב רשָא הָדּוהְילּכ י

 :םֶלָשּוְיִּבִרצְמְּביִבְשְיויִחְטְבַָּתַאהמדלַערשִּאְּדַלַמ
 בַעְרְּב תוִמְל םֶכְתֶא תַתְל םֶפְתֶא תי והיקחְי אָלָה וג

 ;רושא ךֶלֶמ ףכמ ונליצנ וניהל הָוהְי מָאל אָמְצְבו
 וָתֹהְּבHמהתֶאְו ויָתימְּבדתֶא ריקה והקו אּוהדאְלָה ג

 דַחֶא הָבְומ ינפל רמאל םלָשּוְרילְו הָדּוהיְל רָמאיו
 נא יתישָע המ ועְדְת אָלַה .:וריטקמ ייִלָעו יוחתשת וג

 תֹוצָרֲָה יג יִהְלֶאּולְי לוכָיָה תצְרֶאַה ימ לָכָל יובא
 הָּלֲאָה םווגה יֵהלֲא"לְבְב ימ :יִדְיִמ םָצְרַאדתֶא ליִצַהְָל 4

 ידו יִמַעדְתֶא ליִצַהְל לובי רשא יתובא ומיִרְחַה רשא
 אישוילא הָתְַו :ידזמ םַכְתֶא ליֶעַהְל םֶכַהְלֶא לכו יֵּכוט

 ול ּנָמֲאָה"לַאְ תאוְּכ םֶכְֶא תִפילַאְו והיקזח םכְתֶא
 ידמ מע ליִצַהְל הָכְלְמִמּ יונִלְכ הולָאילָּכ לכו אֶל

 דעו :יִדִָמ םֶבָהֶא וליצידאל םֶכיֵהְלֲא יִּכ ףא תובא דימו 9
 :ודבע .ּוהיקזחו לעְו םיִהלֲאָה הוהילע ִדְבִע ורב

 ויִלָע רֹמאָלְו לֶאָרְׂשִ יהלֲא הוהיל ףָחְל בַתָּכ םיִרְפִהּו וז
 ידָימ םֶמע וליצה"אְל רֶׁשֲא תֹוצְרֲאָה ייוג יללאּכ רמאל
 לרע ליקְב יארקה :ידומ ומע וחיקזחי יהל ליאל ןֶּכ
 ד: םֶלֲהְבְלּוסָאְרול הָמוחַהלמ רשא םלֶשורְי םעְדלע תיִדוהי

 לַעְּכ םֶלְשּורְו יהלא"לא ורבו ריִעְהְדתֶא וכל ןצמל 5
 ללּפְתַ :םָרֶאָה יִדָי השעמ ץֶרֶאְה ימע יהל כ

 והיקוחי

ON; 
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 וקעזיו תאו"לצ איִבְנה ץומָאְב יהָיעשו ְךָכמַה והָיקְחי
 גג לוח רבְנלְּכ חכו 'ךאְלִמ : טוה הלשיו :םימשה
 וצְרֶאְל םיִָּפ תשבכ בֶׁשֵו רושא ךלמ החִמְּב רֶׂשְו די
 :בֶרָחְב ּוהְליפַה םָׁש ומ אימו ולא תיּב אבו
 22 ךימ םֶלָשר יִבְשְי | תֶאְו .ּוהָיקְזחיתֶא הָוהְי עשו
 23 םםיָּבַרְו :ביִבְסִמ םלָהִו לכד רּׁשֲאדלמ םיִרֲהְנַס
 דלמ והיקזחיל תונדגמו םלָשוריל הנחיל הָחנִמ םיִאיִבמ
 24 בימי :ןכדירחאמ םִיונַהִלְכ נעל אש הוה
 רמאיו היהיחלֲא לְלפְתַו תיִמְלדע ּוהָיקְוחָי הָלֲח םהָד
 הכ כ ּוהיְוהְי בישה לע לומנכדאלו :ול ןַתָנ תפימו ול
 > ענכװ :םלָׁשוהו הדוהיהלעו ףצק 'וָלָע יהו בל ּהַבָנ
 הילע אבדאלו םֶלשּורי יבש אּוה ובל ּהָבְְב והכוח
 גז דובָכְו רשע והיקןחיל יה ::ּוהָיקְזחָי ימיב הוה ףצק
 הכו אלו בה ףסכל וטהשע תורציאו דאמ הָּבְרַה
 5 תאובתל תינכסמו :הָדמֲח ילכ לֶכְלּו םִנגָמְלּו םימְשְבלְו
 םיַרְדעו הֶמֲהְבּו הָמֵהְב"לְבְל תוָרֲאְו רָתְצִ שוריתו ןנה
 29 =:ַתָניָּכ בר - רקְבּו ןאציהנק 2מו ול הֶשַע שירו :תורוַאל
 ל דתֶא םַתְס והיקוהי אּוהְו :דֶאְמ בָר שוכר םוהלֶא ול
 ריִעָל הברעמיהט גמל םרשייו ןוָלָעַה ןוהיג ימימ אָצמ
 גו ירש | יִציְלִמּ ו :יהָשְטַמְדלְבְב ו והיקוחי חלצוו דיו
 ץֶרֶאְב הָיָה רשא תפימה שרל לְלָע םיִחְלשְמָה לבב
 32 רֶתְו :בְבְלִּבילָּ תַעָדְל ותופנל םיִהלֲאָה בע
 -ןְב והיעשו ןוזחב םיבֹותְּכ םנה וָדְסֲחנ והקו יִרְב
 ₪ בכשו :לאְרשיו הדוהיהכלמ רפסדלע איִכְנה ץֹומָא
 דֹובָכְו דיו ןד"נבירבקהלעמב ה ןְרְבְקיוויִתֹבַאדםעּוהיקזַחי
 השנמ למי םֶכָׁשּורְי יֵבֵׁשְְו הדי הִילְּכ ותומְב ולדושע
 :ויִתְחִת נב

 -ןב
 השטח ישה ז.30. | יוק יאיצימו ז. ₪



 040. 33. גל ב םימיה ירבד 1376

 Car. XXXII. Jb וכ
 שמֶחְו םישמחו ֵֹכְלְמְּב הָׁשֹנְמ הָנָׁש הָרְשָע םיִתְׁשְָּב א
 תובְעותְּכ הוי נְִּב עֶרָה שו :םֶלְשּוריִּ ,ּךֵלְמ הֶנָׁש ל
 מו בש :לארשו יִנְב ינפמ הָוהְי שירוה רֶׁשֲא םיגַה 5

 תְִֹּבְִמ םֶהֵו יָבֶא והָיקְוחְי ץּתנ רֶׁשֲא תומְּבַהַתֶא
 דכעיו םימשה אבל וחתשיו תורשא שעמ םיִלָעְבְל

 םלשוריב ההְירַמא רשאהְוהי תיִבְכ תוִחְּבְוִמהנְבו :םתא 4
 יִתְשְּב םימשה אבְצ"לכל תיִחְּבְמ כ :םלועְל ימשדהוהי ה

 ךְב יִגְּב ׁשֵאָב וינְּב-תֶא ריִבָעַה אוהו :הוהידתיב תורצַה
 תושעל הָּפְַה יועדו בוא השעו ףשכו שחנו ןגועו םנה

 רשֶא למה לָפתֶא םָׁשֹו :ֹוסיִעְכַהְ הוה יניִעַב עֶרָה ז
 -לֶאְו דיוד-לֲא םיִהלֲא רמָא רֶׂשֲא םוהלאה תיִבְּב השע
 טפמ יִתְרְַּב רשא םלָשוריבו הוה תככ וגב המלש

 ףסוא אלו == :םוליעל יָמְׁש-הֶא םיִשָא לארי יבש 5
 יתְדְמַעַה רָשֶא הָמָדֲאָה לעמ לֵאָרְׂשִי לְָרתֶא ריִסָהְל
 םיִתיוצ רָשָאלָּכ תֶא תושעל ורְמשידסא | קר םֶכיִתוְבָאל

 המ עה :הָׁשמירִיְּב םיטפשמהו םיִקֲחהְו הָרוּתַה-לְכְל 9
 רֶׁשֲא םיוגהךןמ עֶר תושעל םֶכְׁשּורְי יבש הָדּוהיתֶא

 -לֶא הוה רד :לֵאָרְשִי יב ינפמ הוי דיַמְׁשַה י
 -תֶא םיִלע הָיהְי אב :ובישקה אָלְו ומלא הָׁשנְמ 1

 םיקוחב השמת וכל רושא למל" רֶׁשֲא אָבְצה יִרְש
 הלח ול רַצָהְכּו :הֶלְבּב והכילויו םיִפְשחְנּכ ּוהְרָסַאַו 2

 :ויָתבֲא יהלֶא קולק ראְמ עכו ויקלַא הָוהְי יָּפדתֶא
 לשר והבישיו ותְנחת עמשיו ול רתע ולא ל לֶלַּפְתַַ ו

 ןוהינל לברעמ . הרוע | הנציח המוח הָנְב ןכ
 רֶאְמ ָהָהיִבנ לפצל בֶבָסְו םיִנְדַה רַעָשְב אֹובָלְו לח

 רג :הָרּוהיִכ תורצְּבה םיִרְעָהלְכְּב ליחדירָש םׁשַו וט
 -תא
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 תֹוחְּבִמַה-לְכְו הָוהָי תיִּבַמ לָמָפהדתֶאְו רכנה יהלָאדתֶא
 :ריעל הָצוח ךלשיו םלשוריִבו הוהי"תיב רהב הָגְּב רֶׁשֲא
 6 הדותו םיִמָלׁש יהְבז ויִלָע חַּבְַו הֶוהְי חכמת בפ
 וז לָבַא :לֶאָרְ יהלֶא הוהי-תֶא דובעל הלוהיל רמאֹה
 18 יִרְבִּד תו :םהיהְלֶא ההלל קר תֹמְּבַּב םיִחְב םֵעָה רוע
 וילא םיִרְּבַרְמַה םיִוחה יֵרְבְדו ויָהְלא-לֶא וִתְלּפַתּו ל השנמ
 :לארשי יבְלמ ירבְד-לע םנַה לארשי יהלֶא הָוהְי םֶשְּב
 שא תומקמַהְו ולְעִמּו תאטַחילְכְו ולרע יִתְלִפִת
 יִנָפְל םילספהְו םיִרְשַאָה ליִמעָהְו תומָּב םֶהְב הנ
 כ השבע הָשנִמ בָפשיו :יזח יִרְבּד לע םיִבּותָּכ םֶנֲה ועְנּכַה
 2 ךּב  ּוָּתְחַת כ ןומֶא ךלמו תב ו והרּכְקִו ויָתֹבֲא
 למ םיִנָׁש םִיָתְׁשּו Aad ןמְא הגש םיתשו םיִרָשָע
 23 השנמ הֶׂשָע רֶׁשֲאַּכ הָוהְי יניִעְב עֶרָה שעף :םלׁשיריב
 ןומא חב ויִבָא הָׁשנְמ השְע רׁשֲא םיִליְִּפַה-לְבְלּו ויִבָא
 23 ןיבֲא הָשַנמ עַנָּכַהּכ הֶוהי ינפלמ עַנְכְנ אָלְו :םדְבְעיו
  ויְדְבַע יֶלְ ורשקו :הָמְׁשַא הָּכְרַה ןוִמָא אה יִּכ
 הכ לע םיִרְׁשְקַה"לְּכ תֶא ץֶרָאָה"םע וכו :וִתיִבְּב יהֲתיִמו
 :ויָתְחַת נב והישאידתא ץֶרָאָהדסע וכיִלמו מא למה

 .Cap. XXXIV בל

 א הָנָט תַחַאְו םישלְשו יִכְלְמְב והישאו םִנָׁש הָנמְׁשְרְּב
 ג יֵכְרַרְּב .ךלל הָוהְי ניִעְב רשיה שעינ :םֶלָשּורִִּב ךלמ
 3 םִנֶש העמשְבו | = :לואמשו מ ריאל ויִבָא דיִוְּד
 ויִבִא דיוד יהלאל שורדל לחה רענ ונדוע אוהו וְלֲמְל
 םלשוריו הָרּוהְידתֶא רהֵמְל לַחַה הֶנָש הָרְׂשָע | םיִּתְשְבּו
 4 ּוצְתְְו :תוכפַמהְו םיִלְסְפַהְו םיִרשַאָהְו תומְּכַהְִמ
 הלעמלדרשא םיִנמֲחַהְו םיִלְעְּבַה תוחְּבְזמ תֶא ויִנָפְל
 רכש תֹוכָצַמַהו .םיִלְסְפַהו םיִרָשַאָהְו עג םָהילעמ

 ה תומה :םֶהָל םיִחְבֹה םיִרָכְּקַה פילע קרקנ קלה
 םינהכ 87

A ob 

 1 ש
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 -רֶאְ הָדְוהְותֶא רה םיָתֹחְּבמ-לע ףֵרש םיִנָהְ
 רהְּב יִלְּתְפנ-דְַו ןעְמשְו םִיִרפֶאְו השְמ יִרְעְבּו :םֶכָׁשוי <
 םיֵרְׁשֲאָה-תֶאְו תֹחְּבִמַההתֶא ץתנַו :םיָבָס םֶהיִתְב ז

 ץֶרַא- לבב דג םִנָמַחַה- לֶכְו קדהל תֶתַּכ םיִלְסְּפַהְ
 הרָשֶע הָנמְש תַנָׁשְבּו :םֶלָשּוְריִל בש לֵאָרְׂשִי 5

 ךָּב ןֶפָשתֶא חלש תָּבַהְו ץֶרָאָהתֶא רֶהמְל ּוכְלַמְל
 ןְחֶאְזְְּב חָאװ תא ריֵעָהירִש ּהָישעְמתֶאְו הָיְלִצא

 \והיקלח"לֶא ואבו :ויָהלֲא הָוהְי תיֵב"תֶא קזחל ריִכְזמה 9
 רֶׁשֲא םיהלֶאדתיב אָבּומַה ףְָּכַה"תֶא פו לֹודָנה ןקפה
 לֹפִמּו םִיַרְפֶאְו הָׁשנְמ ךימ ףסה יִרְמַׂש םְלֵהופסָא
 :םֶלְׁשורְי יבׁשּו ןֵמְנְבּו הָדּהְחלְכִמּו לֵאָרְׂשִי תיִרֲאְׁש
 הָיהְי תיִכְּב םיִדְקְפְמַה הָכאָלְמַה השע דזלע ות

 הָיהְי תיִכְּב םישע רֶׁשֲא הָכאָלְמַה יעוע ותא ּונְתִו
 תוטקל םיִנֹלְו םיִׁשָרֲחְל ּונְתִ :תִיָבַה הֹוַחְלּו קודְבל וג

 רשא םיִתָּבַה-תֶא תורקלּו תֹוָרְּבַחְמַק םיִצַעְו בצחמ יִנְבא
 הָנמֲאָב םישע םיִשָנָאָהְו :הָרֹוהְי יכלמ  ותיחשה ו:

 ךמ םִולה והָיְְבְעְו תחָי םיִדְקּפִמ | םהילעו הָכאָלְמּ
 אֶל םיִתְהְקה ינְּבְדִמ םֶלְשִמּו הירו יררמ נְּ

 לכל םיִחְצְנְמּו םיִלְבַפַה לעְו :רישיִלְכב ןיִבמ-לְכ םָילַהְו ופ
 םיִרְמְׂשְו םיָרְפֹוק םָולַהְמּו הָדֹובֲעְ הָדֹובֲעַל הָכאָלְמ השע

 אָצְמ הוהְי תיב אָבּמַה ףכְּכַה-תֶא םֶאיִצִהְבּו :םיִרְעַשְו 4
 ןעו :הָׁשֹמידִיְּב הָוהתרות רֶפְפ"תֶא ןהפה ּוהָיקְלח ומ

 יִתאָצְמ הָרותה רֶפְַכ רפיפה ןֶפְׁשלֶא מאו ּוהָיקְלַח
 אבו :ןָפְׁש-לֶא רֶפַפַהתֶא והיקְלח ןח הָוהְי תיִבְּב <

 רָבָּד ךְלמהְתֶא דע בָשִמ ךְלמה"לֶא רֶפַפַהתַא ןָפְש
 -תֶא וכו :םישע םה ָדְבְעדדְִּב ןִתְרֶשַא לכ מאָל וז

 vert asd רקמה דיילע ּוהֹונְתּו הוהי-תיִבְב אָצְמנַה ףקָּכַר
 ױקםשוז.9. | ירק םהיתבוהב צ. 6. " דורי ז. 5
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 18 רמאל ּךְלֶמַל רַפֹוּפַה ןַפְׁש דו :הָכאָלְמַה ישוע ךיילעו
 :ְדֶלַּמַה ינפל ןַפָׁש וכדארקיו ןהפה יהיקלה יל ןתנ ר
 ופ :וידְנְּ-תֶא ערקו הרתה יִרְבּד תֶא ךְלֶּמַה ַעַמָשַּכ יה
 כ ןוּדְבַע-תֶאְו ןֶפָשְְּב םקיִחאדתֶאְ ּהָיקְלחדתא למה ו וצי
 :רׂמאַלְּדְלַמַהידבָע הש: תֶאְו רֿפֹוּפְהןָפָׁש | תֶאְוהֶכיִמְְּב
 ג לֶאְרְשיְּב רָאְׁשנַה דעְבּו יִלֲעַכ הוהי-תֶא ושרד וכל
 -תמח הָלודְנְּכ אָצְמִנ רׁשֲא רפּפַה יֵרְבִד"לַע הוהיבו
 -תֶא לניתובא ורמשחאל רׁשֲא לע ּנְב הָכּתנ רֶׁשֲא הוה
 2 לו :הֶוה רֶפַּפַה-לַע םִתְּכַה-לְבְּכ תושָעְל הֹוהי רב
 וכלש ו תשא הֶאיִבגַה הָּדְלֲח"לֲא למה רשֲאַ והיקְלַ
 תרבשוי איה םיִדנַבַה רמוש הָרְסַהְדְּב תַלְקָתְּב
 23 םםהל רמאתו : תא הלא ורְּבַדָיו הָנָשִמִמ םלשוריב

 הָלְׁש-רׁשֲא שיִאְל ורְמִא לֵאָרְִׂ יהל היה רמָאדהֶל
 % "לע הָעְר איבמ יִננה היי רָמָא הָּכ = :יָלֲא םֶכְתֶא
 -לע תוָבּותְכַה תולָאָה"לְּכ תא ויָבְׁשֹו-לַעְו הוה םֹוקָמַה
 הכ יִנובְזע רֶׁשֲא | תַחָּת :הָדהְי למי ינפל וארק רׁשֲא רָפַּפַה
 ישעמ לכְּב יניִעְכַה עמל םירָהֲא םיהלאל ' וריטקיו
 ₪ ךְלֲמ"לֲאְ :הָּבְכִת אָ הזה םָֹקָמּב יִתָמֲה ְּךָתתַ םהידי
 ויִלֶא ּורְמאָת הפ הָוהיִַּב שורדל םֶכְתֶא חלשה הָדּוהְ
 :תְעַמְׁש רשא םיִרְבְּדַה לאְרשי יהא הוה ראה
 גז ורבת דעֶמׁשב םיהלֶא ינפלמ ! ענו ףכבלדדרןש
 -זרֶא ערקו יֹנָפְל ענּכִּתַו ויבְשדלעו הָוַה םוקמהדלע
 38 יִנְגַה :הָוהְי םֶאָנ יִּתְעַמָׁש נַא-סנו נָּפְל ָךְבַתו יד
 -אָלְו םּולְשְב ְהְתֹרְבקִלָא תְפְסֶאְו ּךִמְבָאדלֶא דפסא
 זכוקָמַהלַע איבמ יִנָא רֶׁשֲא הָעְרַה לֹכְּב דינע הָניִאָרת
 39 חלש :רָבְּד ךְלמַהְתֶא ּובישו ויבשי"לעו הוה
 ל ּדָלַמַה לע :םֶלְשּוריו הָדּוה .ינְְזלָּכְדִתֶא ףסָאיו למה
 שושי ב

 יו צד. 26. 3 ויחי ז ה
879 



 02. 34. 35. הל דל ב םימיה ירבד 0

 םכינהלהְו םלשורי יִבְׁשְו הָדּוהְי ׁשיִאזלָכְו הָוהְידתיִּב
 -תֶא םֶהיִנאְב ארק ןטקדדעו לודְנמ םֶעֶה"ִלְכְו םולָהְ

 ּףְלמַה רמעיו :הֶוהְי תיב אצמְנה תיִרְּבַה רֶפַס יִרְבּד-לְּמ 1
 ירחא תֶָכַלְל הוה ינפל תירבהדתא תרכיו ודמעדלע
 -לָכְבווְבְבְללָכְ וילחויתְודְעוויָתוצמדתֶארימְשלוהוהי
 :הָוה רפּפַהילע םיבותכה תיִרְּבַהיִרְבּדִתֶא תושעל ושפנ

 יבש ושעוו ןמינכו םלשוריב אֵצְמנההלְּכ תא דמעה 9
 והישאי רפינ :םֶהיִתוְבא יהלֶא םיהלֶא תיִרְבַּ .םלשורי ₪

 דכעולארֶשי גבל רשא תוצְראְילָּכמתּבַעְּתַהדלְקתא
 "לָּכ םָהיֵהְלֲא הָוהְיתֶא דָבַעְל לֵאָדְׂשְִב אָצְמִנַהלֶכתֶא
 :םֶהיִתוְבַא יקלָא הָוהְי יֵרֲחַאַמ ורָס אָל וימי
 .Car אאאט. הל <

 חפַה וטחשיו הוהיל הספ םלשוריב ּוהיִשאי שעיו א
 -לע םינֲהְּכַה דמעה :ןושארה שחל רֶשָע הָעְּבְראְב 2
 כולל רמאמ :הוהי תב תדובעל םקזחְו םֶתורמשמ 2

 -ןוראחתֶא ֵּנְת הויל םישודקה לארשיילכל םיִנבְמַ
 לארי ךלמ י דוב המלט הֶנָּב רֶׁשֲא תִיְּבַּכ שָדְקַה
 םֶכיֵהְלֲא הָוהיתֶא ודְבע הע .ףַתָּכְּב אָשִמ םֶכְלְִיִא

 םכיִתְוקְלְחַמְּב םכיִתְבֶאתיִבל ּונוכהְו :לֵאָרְשִ ומַע תֶאְו +
 ודמעו נב המלש בתְכַמְבו לאְרְש למ ל טָד בָתְכַּב ה

 +תיב תכלחו םֶעָהנְּב םֶכיֵחָאלתֹובָאה תיֵב תונלפל ׁשְדּקַב
 בכול וִכָהְו ושדקתהו חַסָפה וטַחְשְו :םיולל בא 6
 ינבל והישאי םֶרו | :השמידמ הָוהְידרַבְדִּ תשע 1

 אצמגה-לכל םיחקפל לכַה םיזעינְבו םיִשָבְּכ ןאצ םֶעָה
 שוכרמ הלא םיפָלֲא תֶשְלִש רקְבו ףֶלֶא םישלש לסמל

 ומירה םיוללו םיִנָחְכל םעל הבדנל ולשו  :ךְלָמְ 8
 זבינֶהְפל םיהלאה תב יִדיִ) לאחיו ודירכ הָיקְלְח
 לג 00506

 חק וטיכהו צד. 4. | ירק םיניבמה ז 8.
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 :תוֶאְמ שְלַש רַכָבּו תֹואַמ ששו םִיַפְלַא םיחספל יָנֲתְנ נְת
 9 לכָאיעױ והיבשחו ויחֶא  לַאנתת והעַמׁשּו והינו
 םיפלא תַשָמח םיחְסָפל םיולל ומירַה םיולה ירש דַבְזו
 י םִנֲהֹכַה ודמעי הָדובְעָה ןִכְּתַ  :תֹיִאַמ שמח רָקְב
 וו ומחשיו :ךְלְמה תוְצמְּ םָתיקְלְחַמלַע םולהו סמל
 12 וריֲסִיו :םיִטישפִמ סיולַהְו םדיִמ םיִנָהְּכַה יקרזימ הספה
 יִרְמַהְל םַעָה ינבל תוכאדתיבל תֹונלפמל בתת הלעה
 13 הטפה לשביו :רָכְבִל ןכו השמ רֶפְּב םיִתָכַכ הוהיל
 תוהלצכוטיִדיְדבּותויפבולׁשב םיִׁשְדְקַהְוטַפְׁשִמכ שאב
 4 כ םינהָללְו םֶהל וניִכַה רלאו +םֶעָה ב"לְכְל וצירה
 הָליל-דִע םיִבְלֲחַהְו הלועה תיִלָעָהְּב ןרהָא נב םיִנָהְּכַה
 יט םיִרְרְשִמַהְו :ןְרהא יב םנָהְפל םַהְל נכה םולהו
 ןותדיו ןַמיֵהְו ףָסָאְו דיִוָּד תוָצמְּכ םלמעמדלע ףטָארנב
 לָעְמ רוסל םֵהָל ןִא רעש רעל םיִרשְשַהְ ךֶלֶמַה הזוח
 6 תַדֹובֲע-לְכ ןוכתו + :םהְל וניכה םִיֹולַח םֵהיֵהֲאיִּכ םמְדְכַע
 *כע תולע תולָעָהְ הספה תושעל אּוהַה םויב הוה
 זז *לאְרָשידינב ושעװ :והישאי ךלמה תוצמַכ הוהי חפןמ
 תעבש תומה גַח"תֶאְו איהה תַעָּב חסַּפַה-תֶא םיִאְצמְנַה
 3 ילאומש ימימ לֶאְרְשָיְּב יהֹמְּכ הספ השענדאלו :םיִמָ
 השַעְרֶשא חַמָּפַּכ ושעדאל | לארשו יִכְלַמ"לְכ איִבְנה
 אצמנה לארשיו הָדּוהְיילְכְו םיולהו םינֶהְפהְו וישא
 19 תוכלמל הָנָש הָרָשָע הָנמְׁשּב :םלשּורי יבשויו
 ל ןיִכָה רֶׁשֲא תאֹודלְכ יִרָחֶא :הָוה חכַּפַה הֶׂשֲענ ודישאי
 זכחלהְל םיִרָצַמיְדְלַמ ּוכְנ הָלָע תֶיְּבַהדִתֶא דשא
 עו ויְלֵא חֶלֶשיו :והישאי .ותארקל אציו תרפ"לע שימָּכְַכְּב
 הָתַא ילעדאל הָרוהְי ךלמ לו יל-המ ו מאל | םיכָאְלַ
 -לַדַח ינלהבל רַמָא םיהלאו יִתְמְחְלְמ תיכדלָא יִּכ םויַה

 ךל
 ף דיחי ז, <



 042. 35. 36. ול הל ב םימיה ירבד 1389

 והְיַׁשאְי כסהראלו :ףָתיִחְשְנלאו יִמְע-רְׁשֲא םיִהלֲאָמ ל 3
 ירבְדדלֶא עֶמְׁש אָלְו שפַחְתה 'מדֶחְלַהְל יִכ ּנָמִמ וינְ

 םיִריה ור :ודנמ תעקבְּב םֶהְלִהְל אב םיִהלֲא יִפִמ וכנ 5
 יִתיֵלֲחָהיִּכ ינוריבעה לדבעל ףלמה רֶמאֹו יהישאידלמל

 בכר לע הְביִכְרּו הָכּכְרֶמַהְדִ מ ויִדְבַע ּוהְריִבֲעַו :דאמ 4
 תוְרְבְקְּב רב תמי םכׁשורְי והלילויו ל-רְׁשֲא נְׁשמַה
 ;והיטאידלע םיִלְּבַאְתִמ םלָשּויְו הָדוהְי-לְכְו ויִתְבָא

 ו םיִרׁשַהלְב ורמאיו הישאיזלע הימי ןגקנ הכ
 קחל וניו םויהידע והושאיזלע םֶהיִתניקְּב תורְׁשַה

 והישאי יִרָבד רֶתַו :תוניקַהְ"לַעסיִבותְכסְִהְו לָאְרְׂשִיהלַע 5
 םכינשאַרָה וילכדו = :הָוהְי תרותב בוִתְכִכ .יִדְס
 :הָדוהְו לָאְרְשידיכלמ רֶפסְילַע םיבּתְּכ םגה םינַחֶאָהְ

Car. XXXVI. ול וש 
 - ו :-- הד" -ֹתַהַה ּוהָכיִלְמַו והיושאידּב זחֶאוהְידתֶא ץֶרָאָה"םַע חָהַו א

 וכְלְמְּב והָאֹװ הש םיִרשעו שְלְׁשְרְּב :םֶלָשּוריּכ ויִבְא ג
 םירצמ"ךלמ והריסיו :םֶלְשּוִיִּכ למ םיִׁשָדָה הָׁשל 3

 :בָהְז רֶכְכְו ףסְכְ"רַכָכ הֶאִמ ץֶראְהְדתֶא שנע םֶלְשּוריִּ
 םלשוריו הָדוהידלַעויחֶאםיִקְיְלֶאדתֶאיִלְצְמִדְלַמ למ +

 וכ) חקל וחֶא חֶותֶא םיקיוהי ֹומְׁשהתֶא בס
 זכיה נט שמח םיִרְׂשֲעְְּב :הָמיָרְצִמ האיבה ה

 ערה שעװ םכָׁשִריִּב למ הנ הרָשע תאו ולְלְמְּב
 לֵב למ רֶצאנְדכובְנ הל וָלָע והלא ָוהְי ןניֵעְב 6
 הוהו תב ולָּכִמו :הָלְבְּב וכילהל םִיַתְשהנַב ֹוהָרְסַאַו ז
 פֶתַ :לֵבְבְּב יֵלְכיֵהְּב םגתַו לָבָבְל רַצאָנְדכובנ איבה 8

 םָה ויִלָע אֵצְמנַהְו הְׂשְע-רְׁשֲא ויָתובֲעוְו םיקיהְי יְִבּד
 ןיכַוהי .ךלמינ הָדוהיו לארי יכְלמ רֶפְסלֲע םיִבותְּכ

 וכְלַמְּב ןיִכָיוהְ םינְש הָעִמֶשְּ :ויּתְחַת נב 9
 עֶרָה שעיו םלְשוריּב ךלמ םיִמָי תרָשעַו םיִשָדָה .השלשו

 יניב
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 י רַאאְנְדְכְבְכ ףלמה חלש הגשה תַבּוׁשְתַלְו :הֶוהְ ניעְּב
 -תֶא ממ הוההתיּב תֶהְמָח יִלָּכְיַע הלב האָב
 גג םיִרְׂשְעְּב :םלשוריו הדוהידלע ויחא והיקדצ
 למ הָנׁש ורשע תחאו וקְלְמְב י והיקדצ הָנש תת
 132 פל ענכנ אל ויִהלֶא הוה עב עֶרָה שו :םֶלְשּוריִּ
 13 ךֶרָמ רַצאָנְדכּובנ | למ םִנְו :הָוהְי יפמ איִבְנה והָיְמְרי
 ְבְל"תֶ ץמַא ופְרְנתֶא שקו םיהלאב יעיִּבְשַה רׁשֲא
 + םָעָהְוםיִנַהְכַה יִרׂש-לְּכ ג :לארש יִהלֲא הוהְידלא בושמ
 תיִבדתֶא יאָמַמו םיוגד תובעת לָבּכ לעמ-לועמל וכְרַה
 ומ יַלֲא הָוהְי חלש :םֶלָשּוריִּב שידקה רשא הוה
 -לעלַמָחיכחולַשְוסְּכשהויִכָאְלמידְּבסַהיִלְעַהיִתוְבא
 16 םיזובו .םיהלָאה יִבָאְלַמְּב םיִבָעְלִמ ויהיו :ונועְמלַעו מע
 = .ִמַעְּב הוהי-תמַה תולע דע וָאיִבנְּב םיִעְּתְעתִמּו ויִרָבד
 גז גרָהיו םי'לָשּכ למת םֶילע לצו :אָפְרַמ ןיאלדדע
 רוחְבדלע למָח אָלְו םֶׁשָּרְקִמ תיֵבְּב בֶרָהַּב םָהיֵרחַּב
 18 תי יֵלְּכ לכ :ודיב ןַתְנ לָּכַה ששיו ןקָנ הָלּותְב
 תורְצאְו הנהְי תיכ תורָצֶאְו םינטקַהְו םיִלדְנַה םיהלאה
 9 םיטלָאָה תִִּבדתֶאּופְרְשיִו :לָבָב איבה לפה ויֵרְׂשְ למה
 שאב ופרש .היִתֹנמְרֲאלְכְו םֶלָשּורי תמוח תֶא וצחנו
 כ בֶרְחַהְדִמ תיִרֲאְׁשַה לגו :תיחשהל הידמחמ ילכו
 :סְרֶפ תוכלמ ךלמ"דע םיִדְבֲעל וָנְבלו ולוי לָבְּבלֶא
 עו דתֶא ץֶרֶאָה הֶתְצְרְידַע הימי יפְּב הָוהְידִַבִּד תואלמל
 :הָנְש םיִעְבְש תואלמל הָתָבָׁש הָמְׁשָה ימיחלכ היִתותְבַש

 ע הוהיירב תֹולְבל סלפ ךלמ ׁשְרּוטְל תהא תנָשְבּו
 םרְפידלְמ ׁשֶרֹוְכ םּורזתא הוה ריעַה המי יֵפְּב
 33 רמָאההְכ :רמאל םָּתְכַמְּבדסנו :תוכלמ-לכב לּוכ"רבע

 שרוכ
 ידויצ. ג, החז.H4 | קימ ץמק 4
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 יקלָא הָוהְי יל ןתְנ ץֶראְה תּוכְלַמְמילָּכ ספ ךְלִמ ו שָריּכ
 רֶׁשֲא םֶלֶשּוריִּב תב ול"תּונְבְל יִלָע דקֶפדאּוהו םִומָׁשַה
 :לַעָו ומ ויָהְלֶא הָוהְי ומעדלָּכִמ םֶכָבִִמ הָדָוהיִּב

 קווי אל קקוחמה קזחתנו קזח

 םישמחו תואמ ששו ףלא םימיה ירבד לכ לש םיקוספה םוכס

 תורצא לעו ויצחו  ןמיס תוארל וחמשיו ןראה תא ואריו *הששו

 וכ דע רשא דע ' םירשעו השמח וירדסו * לאידע ןב תומזע ךלמה
 ןמיס 'ה ינכרב
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